
Załącznik nr 1/1 
do Zarządzenia Rektora PG  

nr 70/2020 z 15 października 2020 r. 

 
<nazwa wydziału> 

 <Logo Wydziału> 
(max. wys. logo 15 mm) 

 

  

Imię i nazwisko studenta: <imię, nazwisko> 

Nr albumu: <nr albumu> 

Poziom kształcenia: <studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia> 

Forma studiów: <stacjonarne/niestacjonarne> 

Kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów>* 

*dla kierunku międzywydziałowego stosuje się zapis: 

Międzywydziałowy kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów> 

prowadzony przez: <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>  

Specjalność/profil: <nazwa specjalności/nazwa profilu> (pozostawić właściwe) 

 
Jeżeli praca dyplomowa magisterska jest realizowana przez co najmniej 2 studentów, to informacje o współautorach pracy 

Imię i nazwisko studenta: <imię, nazwisko> 

Nr albumu: <nr albumu> 

Poziom kształcenia: <studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia> 

Forma studiów: <stacjonarne/niestacjonarne> 

Kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów>* 

*dla kierunku międzywydziałowego stosuje się zapis: 

Międzywydziałowy kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów> 

prowadzony przez: <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>  

Specjalność/profil: <nazwa specjalności/nazwa profilu> (pozostawić właściwe) 

 

 

 

 

 

 

<PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA/PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI/ 

PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA/PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA> 

 

 

 

 

Tytuł pracy w języku polskim: <tytuł pracy> 

 

Tytuł pracy w języku angielskim: <title of thesis > 

 

 

 

 

 

Opiekun pracy: <Tytuł, stopień, imię i nazwisko> 

 

Data ostatecznego zatwierdzenia raportu podobieństw w JSA: 

 



Załącznik nr 2/1 
do Zarządzenia Rektora PG 

nr 70/2020 z 15 października 2020 r. 

 
<nazwa wydziału> 

 <Logo Wydziału> 
(max. wys. logo 15 mm) 

 

 

OŚWIADCZENIE dotyczące pracy dyplomowej zatytułowanej: 
<„Tytuł”> 
 

 

Imię i nazwisko studenta: <imię, nazwisko> 

Data i miejsce urodzenia: <data, miejsce urodzenia> 

Nr albumu: <nr albumu> 

Wydział: <nazwa wydziału> 

Kierunek: <nazwa kierunku>     * 

*dla kierunku międzywydziałowego stosuje się zapis: 

Międzywydziałowy kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów> 

prowadzony przez: <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>  

Poziom kształcenia: <studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia> 

Forma studiów: <stacjonarne/niestacjonarne> 

Typ pracy: <praca dyplomowa inżynierska/projekt dyplomowy inżynierski/praca dyplomowa 

licencjacka/praca dyplomowa magisterska> 

 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) 
i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),

1
 a także 

odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa została 
opracowana przeze mnie samodzielnie.  

Niniejsza praca dyplomowa nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury 
związanej z nadaniem tytułu zawodowego.  

Wszystkie informacje umieszczone w ww. pracy dyplomowej, uzyskane ze źródeł pisanych 
i elektronicznych, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami 
zgodnie z art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

<data, imię, nazwisko studenta> 
Data i podpis lub uwierzytelnienie w portalu uczelnianym MojaPG 

 

                                                           
1
  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 

Art. 312. ust. 3. W przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta czynu, o którym mowa w art. 287 ust. 2 pkt 1–5, rektor niezwłocznie 
poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.  

Art. 312. ust. 4. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 5, 
rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 


