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Imię i nazwisko …………………………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

student – praca dyplomowa // 

doktorant Szkoły Doktorskiej UEK // doktorant studiów doktoranckich //  

doktorant Programu Doktorskiego UEK – rozprawa doktorska//* 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurami weryfikacji antyplagiatowej i archiwizacji prac 

dyplomowych obowiązującymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Uczelnia). 

 

2. Oświadczam, że praca dyplomowa // rozprawa doktorska//* pt. …………………………………………………….,  

wprowadzona przeze mnie do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Uniwersyteckiego Systemu 

Obsługi Studiów (USOS): 

1) jest mojego autorstwa / współautorstwa w części …….. //*  i nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

innych praw lub dóbr osobistych chronionych prawem, 

2) nie zawiera danych/informacji uzyskanych w sposób prawnie niedozwolony, 

3) jest związana z odbywanym przeze mnie kształceniem w Uczelni, 

4) nie była wcześniej podstawą żadnej innej procedury związanej z nadawaniem tytułów zawodowych, stopni 

lub tytułów naukowych, 

5) jest ostateczną wersją przedstawioną do obrony w Uczelni. 

 

3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż moja praca dyplomowa // rozprawa doktorska //* wraz z jej 

metadanymi opisowymi zawierającymi moje dane osobowe będzie przechowywana/archiwizowana w 

elektronicznej bazie pisemnych prac dyplomowych Uczelni (Archiwum Prac Dyplomowych) przez okres 50 lat.  

 

4. Wyrażam zgodę na przechowywanie/archiwizowanie i udostępnianie pracy dyplomowej // rozprawy doktorskiej 
//*w zakresie koniecznym do ochrony mojego prawa do autorstwa utworu lub praw osób trzecich oraz na 

wykorzystywanie pracy dyplomowej // rozprawy doktorskiej //* do dokonywania weryfikacji antyplagiatowej 

innych prac/dokumentów, w ramach systemu antyplagiatowego stosowanego na Uczelni, jak również do jej 

wykorzystywania w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem tego systemu.  

 

5. Zgody udzielane są nieodpłatnie, na czas nieoznaczony i zachowują moc również w przypadku przeniesienia 

całości lub części elektronicznej bazy pisemnych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich Uczelni do innej 

bazy lub systemu, wykorzystywanych przez Uczelnię do weryfikacji antyplagiatowej lub archiwizacji. 

 

6. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia, iż w pracy dyplomowej stanowiącej 

podstawę nadania tytułu zawodowego został popełnionym czyn polegający na przypisaniu sobie autorstwa 

istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, Rektor Uczelni stwierdzi 

nieważność dyplomu (art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).** 

 

 
 

//* niepotrzebne skreślić; 

** dotyczy pracy dyplomowej studenta; w innym przypadku wykreślić 

__________________________________________________ 

 

Praca dyplomowa // rozprawa doktorska//* jest przechowywana w wersji elektronicznej w systemie APD Uczelni pod numerem 

………….. 

 

 
 


