
Informujemy, że zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zarządzenia Rektora nr 52/2021 z dn. 9 czerwca 2021 

zostają wprowadzone na Politechnice Warszawskiej nowe zasady dotyczące sporządzania suplementu 

do dyplomu. Proces będzie odbywał się według poniższych czynności: 

 

1. Student składa dokumenty do obrony w ustalonym terminie. 

2. Dziekanat wprowadza podstawowe dane w zakresie pracy dyplomowej danego studenta  

w systemie USOS. 

3. Student uzupełnia dane w zakresie pracy dyplomowej w systemie USOS APD. 

4. Dziekanat przygotowuje projekt suplementu do dyplomu w systemie USOS. 

5. Student otrzymuje powiadomienie na adres poczty elektronicznej w domenie PW o wgranym 

dokumencie i weryfikuje projekt suplementu do dyplomu w systemie USOSweb 

=> zakładka „dla studentów” => „Suplementy” 

Krok 1.  

Kliknij i zdecyduj w sprawie udzielenia licencji PW na udostępnianie Twojej pracy dyplomowej 

Krok 2.  

W przypadku zgodności danych zaakceptuj oświadczenie o danych osobowych  

lub w przypadku braku poprawności danych w systemie, skontaktuj się z Działem Ewidencji 

Studentów w celu ich skorygowania 

Krok  3.  

Zadeklaruj liczbę odpisów dyplomu i odpisów suplementu, które chcesz otrzymać 

Krok 4.  

Wyświetl suplement – wersja polska i opcjonalnie wersja angielska – sprawdź jego 

poprawność, szczególnie w zakresie informacji: pkt. 2.4. (wymiana studencka), pkt. 4.3. (oceny, 

tytuł pracy dyplomowej, teksty pod tablicą), pkt. 6.1 (dodatkowe informacje – osiągnięcia ) 

Krok 5.  

Jeśli suplement jest poprawny kliknij „Zaakceptuj bez uwag”, jeśli chcesz zgłosić uwagi kliknij 

„Dodaj uwagi i cofnij do poprawy” 

Krok 6. 

Wpisz uwagi do każdej wersji suplementu (lub jednej) i kliknij „Zapisz” 

 

Jeśli student pełnił jakieś funkcje (Przewodniczący lub członek) określonego organu 

uczelnianego i chce mieć informację na ten temat w suplemencie, powinien taką informację 

zgłosić do dziekanatu (zaświadczenie potwierdzające taką działalność) 

 

6. Dziekanat wprowadza ewentualne poprawki (zgłoszone w USOSweb) w suplemencie  

do dyplomu w systemie USOS. 

7. Student akceptuje suplement do dyplomu w systemie USOSweb poprzez: 

- oświadczenie o zgodności danych osobowych znajdujących się w systemie USOS 

-   oświadczenie o poprawności tekstów umieszczonych w suplemencie 


