Instrukcja zgłaszania pracy dyplomowej do
konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie
Strona internetowego systemu zgłoszenia pracy : http://konkurs.sgp.geodezja.org.pl/
Kolejność postępowania:
1. Regulamin Konkursu wraz ze wzorem zaświadczenia wydawanego przez władze uczelni i zgodą
na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest na stronie głównej systemu. Niezbędne
dokumenty należy pobrać, wypełnić, podpisać i zeskanować. Wersje elektroniczne tych
dokumentów niezbędne będą w dalszej części procedury zgłaszania pracy.
2. Rejestracja nowego użytkownika, menu: ZAREJESTRUJ
Niezbędne do wypełnienia są następujące pola:
a. Nazwa użytkownika
b. Hasło
c. Pierwsze imię
d. Nazwisko
e. Afiliacja (nazwa uczelni, wydziału i kierunku studiów)
f. Adres e-mail
g. Zarejestruj jako: Autor ← Zaznaczenie tego pola umożliwia późniejsze przesłanie pracy.

3. Po rejestracji dostępna jest strona MOJE KONTO z zestawieniem ile prac zostało zgłoszonych oraz
przesłanych do archiwum.
Zgłoszenie nowej pracy dostępne jest po kliknięciu linku: Prześlij tekst do opublikowania :

4. Zgłoszenie pracy wykonywane jest w pięciu etapach:
Krok 1. Start
a. Należy wybrać Typ pracy: Prace magisterskie/Prace inżynierskie w polu Dział :

b. Zaznaczyć niezbędne oświadczenia oraz potwierdzenia :

c. Ewentualne komentarze czy uwagi należy wpisać w polu: Komentarz dla redaktora
Krok 2. Prześlij plik

Pracę należy przesłać do systemu w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Krok 3. Wprowadź metadane
a. Należy sprawdzić i ewentualnie uzupełnić dane autora pracy.
b. W przypadku więcej niż jednego autora należy dodać jago danę poprzez kliknięcie opcji:
Dodaj autora oraz oznaczyć który z autorów jest główną osobą do kontaktu.
c. Wprowadzić pełny tytuł pracy oraz jej streszczenie w sekcji Tytuł i abstrakt.
Krok 4. Prześlij dodatkowe pliki
W tym kroku należy przesłać zaskanowane zaświadczenie wydane przez uczelnię (załącznik nr 2
do regulaminu) oraz zgodę promotora pracy na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3
do regulaminu).
a. Pliki należy wgrywać pojedynczo.
b. W metadanych do przesłanego pliku należy jedynie wpisać jego tytuł:

c. Po potwierdzeniu metadanych przyciskiem: Zapisz i kontynuuj możliwe jest przesłanie
kolejnego pliku:

Krok 5. Potwierdź
W kroku tym widoczne jest podsumowanie przesłanych plików:

Aby zakończyć etap zgłaszania należy kliknąć przycisk Zakończ.
5. Podgląd zgłoszonej pracy dostępny jest w menu MOJE KONTO po kliknięciu linku: Zgłoszone :

Po wybraniu tytułu pracy możliwy jest podgląd przesłanych plików, dodanie pliku pomocniczego
oraz edycja metadanych.

Wszelkie pytania czy uwagi proszę kierować na adres: d.prochniewicz@gik.pw.edu.pl

