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I. ZASADY OGÓLNE 

Zgodnie z art. 76 ust. 2-6  ustawy z dnia 20 lipca 2018– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (j.t. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Regulaminem studiów Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu (§47 i  §48),  uchwałą Senatu nr 46/2013 z 19.12.2013 r. oraz Uchwałą Senatu nr 14/2017 

z 9.02.2017 r. 

 

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, 

prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, 

poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania  

i wnioskowania.  

Pracę dyplomową może stanowić w szczególności zwarta praca pisemna lub praca naukowa 

opublikowana w czasopiśmie (zgodnie z Regulaminem Studiów AWF we Wrocławiu). 

 

Praca dyplomowa: 

• ma mieć charakter uporządkowanej, bogatej i aktualnej wiedzy na dany temat; 

• ma być opracowana samodzielnie i twórczo, a także zawierać własne oceny dotyczące 

analizowanego tematu; 

• ma dotyczyć konkretnego tematu z praktyki lub teorii. 

 

Podobieństwa pomiędzy pracą pisaną na pierwszym a drugim stopniu sprowadzają się do 

spełnienia dwóch wymogów z wyżej wymienionych: (1) naukowego charakteru  

i (2) samodzielnego, twórczego napisania. Natomiast różnica polega na doborze tematu  

i zastosowanych metod opracowania informacji. 

 

1. Charakter pracy dyplomowej: 

 

➢ Praca dyplomowa na studiach I stopnia (licencjackich) może być opracowaniem 

o charakterze:  

− pracy przeglądowej, 

− pracy badawczej, 

− pracy kazuistycznej, 

− pracy projektowej. 

➢ Praca dyplomowa na studiach II stopnia  (magisterskich) dotyczy zagadnień i problemów 

badawczych i ma charakter:  

− pracy badawczej, 

− pracy poglądowej, 

− pracy przeglądowej, 

− pracy kazuistycznej, 
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➢ Praca powinna zawierać:  

• określenie problemu badawczego,  

• zdefiniowanie celu pracy,  

• charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych (metod badawczych, technik 

pomiarowych) stosowanych w pracy,  

• prezentację wyników badań i ich analizę,  

• sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. 

• dyskusję/podsumowanie/zakończenie  

2. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem promotora ze stopniem naukowym min. 

doktora. 

3. Temat pracy dyplomowej powinien być powiązany z tematyką i kierunkiem studiów, zgodny 

z zainteresowaniami naukowymi promotora oraz zatwierdzony przez promotora, i Wydziałową 

Komisję ds. Jakości Kształcenia. 

4. Tematyka prac musi być zgodna z kompetencjami Wydziału i dyscypliną naukową – Nauki 

o Kulturze Fizycznej 

5. W pracy dyplomowej student powinien wykazać się umiejętnością stosowania metod właściwych 

dla jego zakresu i stopnia kształcenia, znajomością literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego 

tematu, logicznej argumentacji, prawidłowego wyciągania wniosków oraz ścisłego formułowania 

sądów.  

6. Oceny pracy dyplomowej dokonuje jeden recenzent wyznaczony przez dziekana wydziału, na 

formularzu stanowiącym załącznik do niniejszych zasad. W przypadku recenzji negatywnej dziekan 

zasięga opinii drugiego recenzenta.  

7. Za zgodą dziekana i promotora student może zmienić promotora pracy dyplomowej pod 

warunkiem, że nie wydłuża to terminu złożenia pracy. 

8. Za zgodą dziekana i promotora student może przedstawić pracę dyplomową w języku obcym. 

Praca napisana w języku obcym musi zawierać tytuł i streszczenie w języku polskim. 

9. Pracę dyplomową składa się w formie papierowej i elektronicznej. 

10. Prace dyplomowe w formie zwartej pracy pisemnej sprawdzane są, przed egzaminem 

dyplomowym, z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim 

repozytorium pisemnych prac dyplomowych. 

Podczas pisania pracy dyplomowej obowiązują przepisy prawa autorskiego. Niedopuszczalne 

jest przepisywanie całości lub fragmentów tekstu. Nigdy nie należy pisać pracy dyplomowej 

metodą "cut & paste" tzn. „wytnij i wklej”, bo to jest plagiat. Dane zagadnienie zawsze należy 

starać się opisać własnymi słowami. Koniecznie trzeba powołać się na wszystkie zewnętrzne 

źródła. Wszystkie wykorzystane w pracy materiały (cytowania, tabele, wykresy, fotografie itp.) 

pochodzące z innych źródeł powinny zawierać odsyłacze (przypisy) do źródła informacji 

(książka, publikacja w czasopiśmie, ew. Internet). Materiały źródłowe zaczerpnięte z Internetu, z 

uwagi na swój często nietrwały charakter i możliwość zmian, nie mogą stanowić źródeł o 

charakterze naukowym. Można z nich korzystać jedynie wówczas, gdy brak jest materiałów 

drukowanych. Prace objęte są programem antyplagiatowym i każda praca może być sprawdzona 

pod kątem respektowania prawa autorskiego. 

11. Na podstawie uchwały Senatu nr 46/2013 z 19.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Uczelnianego 

Systemu Jakości Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przyjmuje się 

następujące zasady postępowania: 
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• po uzyskaniu akceptacji tekstu pracy dyplomowej przez promotora student, wykorzystując swoje 

konto w ASAP (Akademicki System Archiwizacji Prac), wprowadza tekst do Systemu w celu 

weryfikacji oryginalności pracy dyplomowej w jednym z formatów: ODT (Open Office 

Document), DOC, DOCX lub RTF (Microsoft Word); 

• weryfikacja Systemem Antyplagiatowym obejmuje cały tekst pracy dyplomowej poprzez 

wprowadzenie do ASAP; 

• efektem sprawdzenia pracy dyplomowej jest „Raport podobieństwa”; 

• wgląd w treść Raportu podobieństwa mają: promotor i recenzent, jeśli został wskazany przez 

Studenta podczas wgrywania tekstu pracy dyplomowej; 

• dopuszczając pracę dyplomową do obrony, promotor podpisuje „Opinię promotora w sprawie 

dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony” wydrukowaną przez studenta odnoszącą się 

do „Raportu podobieństwa” zamieszczonego w ASAP; 

• opinia promotora zamieszczana jest przez studenta w pracy dyplomowej w egzemplarzach dla 

promotora, recenzenta oraz w egzemplarzu archiwalnym; 

• dziekanat, przyjmując pracę dyplomową, sprawdza, czy praca zawiera opinię promotora.  

W przypadku braku opinii promotora w którymś z egzemplarzy pracy, dziekanat zwraca pracę 

studentowi do uzupełnienia. 

12. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w terminie minimum 2 tygodni przed 

rozpoczęciem sesji egzaminu licencjackiego/egzaminu magisterskiego wyznaczonej w oparciu 

o corocznie wydawany terminarz roku akademickiego. 

13. W przypadku dłuższej nieobecności opiekuna pracy dyplomowej dziekan wyznacza nowego 

promotora.  

14. Student, który nie złoży pracy dyplomowej w wymaganym terminie, zostaje skreślony z listy 

studentów. 

15. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów oraz tytułu licencjata lub magistra jest 

złożenie egzaminu licencjackiego lub magisterskiego z wynikiem pozytywnym. 

 

 

II. WSKAZÓWKI MERYTORYCZNE DO PISANIA PRACY 

DYPLOMOWEJ W FORMIE ZWARTEJ PRACY 

 

• Praca przeglądowa 

• Ten charakter pracy naukowej może realizować student I i II stopnia kształcenia 

To opracowanie polegające na zbiorczej analizie wyników zebranych wielu indywidualnych 

badań, które zostały opisane wcześniej w publikacjach. Praca przeglądowa to opracowanie, w którym 

autor zbiera i konfrontuje ze sobą wnioski z wielu publikacji źródłowych w celu usystematyzowania 

pewnego obszaru badań oryginalnych poświęconych określonej tematyce.  
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• Praca badawcza 

• Ten charakter pracy naukowej może realizować student I i II stopnia kształcenia 

Jej wykonanie powinno wykazać opanowanie przez studenta umiejętności praktycznego 

wykorzystania nabytej w czasie studiów wiedzy, naukowego myślenia i wnioskowania, a także 

samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych i rozwiązywania problemów badawczych. Praca 

badawcza polegają na zdobywaniu nowych prawd. Wysiłek uczonego skupiony jest na odkrywaniu 

faktów, opisywaniu i wyjaśnianiu zjawisk w oparciu o własne lub cudze doświadczenia badawcze i 

materiały naukowe. Pomyślnymi rezultatami badawczych prac naukowych są odkrycia badawcze. 

Wyniki prac badawczych stanowią rozwiązanie lub próbę rozwiązania pewnego problemu naukowego 

w postaci nowych prawd o rzeczywistości, nowych konstrukcji pojęciowych i technicznych. Praca 

badawcza powinna zawierać wnioski o charakterze utylitarnym. 

 

• Praca kazuistyczna 
Ten charakter pracy naukowej może realizować student I i II stopnia kształcenia.  

 

Jeśli praca ma charakter kazuistyczny, jej celem jest opracowanie pewnego rodzaju poradnika 

Jej wykonanie powinno wykazać opanowanie przez studenta umiejętności praktycznego 

wykorzystania nabytej w czasie studiów wiedzy, naukowego myślenia i wnioskowania, a także 

samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych i rozwiązywania problemów badawczych. Praca 

kazuistyczna polega na szczegółowym opisie przypadku czy przypadków i na formułowaniu na ich 

podstawie opinii lub zaleceń o charakterze bardziej ogólnym. 

 

 

Praca projektowa  
Ten charakter pracy naukowej może realizować student I stopnia kształcenia  

 

Jej wykonanie powinno wykazać opanowanie przez studenta umiejętności praktycznego 

wykorzystania nabytej w czasie studiów wiedzy, naukowego myślenia i wnioskowania, a także 

samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych i rozwiązywania problemów badawczych. Praca 

projektowa składa się z dwóch części: teoretycznej i dzieła. Część  teoretyczna polega na 

szczegółowym opisie projektu i na jego podstawie na formułowaniu opinii lub zaleceń o charakterze 

bardziej ogólnym. Część projektowa - praca projektowa, której forma zgodna jest i zależna od 

kierunku kształcenia. 

 

• Praca poglądowa 

• Ten charakter pracy naukowej może realizować student II stopnia kształcenia 

To opracowanie polegające na zbiorczej analizie wyników zebranych wielu indywidualnych 

badań, które zostały opisane wcześniej w publikacjach oryginalnych poświęconych określonej 

tematyce. Metaanalizę można więc rozpatrywać jako publikację łączącą elementy publikacji 

przeglądowej (przegląd istniejącego piśmiennictwa) z publikacją oryginalną co prowadzi do syntezy 

wyników pojedynczych badań oryginalnych w całość oraz wypośrodkowanie rysujących się trendów 

i zależności, zwracając w ten sposób często nowe światło na badany problem i prowadząc do 
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wniosków będących wypadkową artykułów źródłowych. Istotną przewagą metaanalizy nad 

pojedynczymi badaniami jest fakt, że stwarza ona możliwość zwiększenia precyzji i dokładności 

wyników dzięki połączeniu danych z kilku mniejszych badań pierwotnych. Takie połączenie skutkuje 

na przykład zwiększeniem liczebności próby badanej, zmniejszeniem błędów losowych itp., przez co 

zwiększa wiarygodność wyciąganych wniosków. 

 

 
 

Inne uwagi: 

 

Przyjmuje się, że praca dyplomowa licencjacka powinna liczyć nie mniej niż 20 stron 

tekstu, a praca dyplomowa magisterska, nie mniej niż 30 stron.  

Przyjmuje się, że w pracy dyplomowej licencjackiej zakres piśmiennictwa 

wykorzystanego do napisania pracy powinien liczyć min. 15 pozycji a w pracy dyplomowej 

magisterskiej min. 20 pozycji  

Zdarza się też, że w przypadku prac magisterskich zawierających badania własne lub studium 

przypadku część opisowa może być krótsza. Należy mieć na uwadze, że przy ocenie końcowej objętość 

tekstu ma często drugorzędne znaczenie. Innowacyjne ujęcie tematu, samodzielność, a w przypadku 

pracy magisterskiej - dobrze opracowane badania własne zostaną z pewnością wyżej wypunktowane 

niż obszerne, lecz nic niewnoszące streszczenie dostępnej literatury. Jednocześnie temat powinien być 

opracowany dokładnie i nie warto tutaj pozwalać sobie na skróty i uproszczenia. 
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III. WSKAZÓWKI EDYTORSKIE PISANIA PRACY  

DYPLOMOWEJ 

1. Podstawowe reguły edytorskie tekstu:  

 

▪ czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki tekstu: 12;  

▪ odstęp między wierszami 1,5; 

▪ marginesy: lewy 3,5 cm, prawy 2,0 cm; 

▪ marginesy: górny 3,5 cm, dolny 3,5 cm; 

▪ numeracja stron w prawym górnym rogu (nie licząc strony tytułowej); 

▪ tekst wyjustowany; 

▪ tytuły rozdziałów pisane wielkimi literami, podrozdziały małymi; tytuły rozdziałów  

i podrozdziałów muszą być wytłuszczone;   

▪ numery rozdziałów piszemy cyframi rzymskimi, a podrozdziałów - cyframi arabskimi;  

po cyfrach rzymskich nie stawia się kropek. 

▪ czcionka przypisów dolnych, rozmiar: 10, niepogrubiona 

 

2. Podstawowe reguły wydruku:  

Student składa pracę: 

• do Dziekanatu: 1 egzemplarz drukowany dwustronnie (oprawa miękka, grzbiet zgrzany; 

okładka: przód przeźroczysty, tył granatowy) oraz w formie elektronicznej (na płycie 

CD)  

• do Promotora: 2 egzemplarze drukowane jednostronnie (rodzaj oprawy do uzgodnienia 

z promotorem).  

Wydruk jednostronny: 

✓ Format A4. 

✓ Numeracja stron rozpoczyna się od strony tytułowej.  

✓ Marginesy:  

- strona pierwsza (tytułowa): 

górny: 4,5 cm, dolny: 2,5 cm, 

- pozostałe strony: 

marginesy: lewy 3,5 cm, prawy 2,0 cm; 

marginesy: górny 3,5 cm, dolny 3,5 cm; 

Wydruk dwustronny: 

Jak wydruk jednostronny ale marginesy lustrzane! 

 

3. Zasady sporządzania spisu piśmiennictwa 

• Spis piśmiennictwa musi być sporządzony w porządku alfabetycznym wg nazwiska 

pierwszego autora, a gdy jego prac jest więcej, to następnie wg kolejności roku ukazania się 

jego kolejnych prac.  
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• W przypadku, gdy ten sam autor ma więcej prac opublikowanych w tym samym roku, to w 

spisie piśmiennictwa, przy dacie wydania kolejnych prac, dopisuje się a, b, c itd., na przykład: 

2000a, 2000b, 2000c.  

• Jeżeli również prace tego autora są współautorskie, to w następnej kolejności pojawiają się 

prace wg kolejności alfabetycznej nazwiska drugiego autora, także z zachowaniem 

chronologiczności wg roku wydania, od najwcześniejszych prac do ostatnio opublikowanej 

pracy.  

▪ W wykazie muszą być zamieszczone nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów danej 

pracy, niezależnie od liczby autorów.  

▪ Notka bibliograficzna dla wszystkich pozycji piśmiennictwa musi być wykonana w identyczny 

sposób, wg poniżej podanego schematu:  

 

Przykład: 

 

▪ Bourdieu P., The Forms of Capital [w:] Handbook of Theory and Research of The Sociology 

of Education, Red. J.G. Richardson , Greenwood Press , New York, 1986. 

▪ Davenport T. H., Prusak L., Working knowledge. How organizations manage that they know, 

Boston (MA US), Harvard Business School Press, 1998 

▪ Guzek J.W., Patofizjologia człowieka w zarysie. Wyd. Lek. PZWL,  Warszawa 2005. 

▪ Lichtarski J., Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorstw. [w:] 

(Red.) J. Lichtarski, Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 1992  

 

✓ Sposób cytowania piśmiennictwa w tekście: 

 

Cytowanie (w sensie publikacji naukowej) to powoływanie się, przytaczanie dzieł poprzedników, przytaczanie danych 

bibliograficznych, wskazanie źródeł informacji naukowych, cytowanie to zapożyczanie cudzych myśli bez dosłownego ich 

przytaczania (ale ze wskazywaniem źródeł). W pracach stosuje się cytowanie w tekście lub cytowanie za pomocą 

odnośników. Cytowanie w powyższym sensie nie podlega prawu autorskiemu, jako że dotyczy faktów naukowych i teorii. 

Cytować można dosłownie, a więc poprzez cytat, lub niedosłownie.  

 

Dopuszcza się dwa systemy cytowań:  

 

a) System Oksfordzki 

▪ cytowania podaje się w przypisach dolnych, 

▪ umieszcza się w nich inicjał imienia, nazwisko autora oraz rok wydania, tytuł, wydawnictwo, 

strony. 

▪ czcionka 10 pkt. 

 

Przykład: 

• T. H. Davenport, L. Prusak, 1998, Working knowledge. How organizations manage that they know, Boston (MA 

US), Harvard Business School Press, str.16 

• Y.L. Doz, G. Hamel, Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę. Strategiczne 

partnerstwo – wspólny kurs na sukces, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006, s. 7. 
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✓ Przy wykorzystaniu materiałów internetowych należy również podać jak najwięcej informacji 

dotyczących wykorzystanego materiału (autorów, tytuł artykułu, raportu etc.). Dodatkowo 

należy uwzględnić adres strony oraz datę, kiedy informacje te zostały uzyskane.  

 

 

System Harwardzki  

▪ cytowania podaje się bezpośrednio w tekście, tuż za cytatem – w nawiasie 

▪ w nawiasie umieszcza się w nazwisko autora oraz rok wydania i stronę,  

 

Przykład 

• Jak pisze Kowalski (1990, s.76), problem ma charakter interdyscyplinarny. 

• Wcześniejsze badania wykazały, że dziwogłówka wiosenna rozmnaża się przez partenogenezę (Kowalski 1950, 

s.27, Ygrekowski i Iksiński 2008, s. 45) 

 

 

✓ Przy wykorzystaniu materiałów internetowych należy również podać jak najwięcej informacji 

dotyczących wykorzystanego materiału (autorów, tytuł artykułu, raportu etc.). Dodatkowo 

należy uwzględnić adres strony oraz datę, kiedy informacje te zostały uzyskane.  

 

Przykład:  

• http://www.sejm.gov.pl (22.09.2014) 

• Komentarz zarządu SFP do artykułu w Gazecie Wyborczej Dostępny: 

http://www.fizjoterapeuci.org/component/k2/item/264-komentarz-zarz%C4%85du-sfp-do-

artyku%C5%82u-w-gazecie-wyborczej, data dostępu: 08.10.2015 

 

 

Przyjmuje się, że zapis piśmiennictwa na końcu pracy dyplomowej może mieć formę ciągłą, lub 

formę odrębną - piśmiennictwo internetowe może zostać wyodrębnione jako Netografia po 

Piśmiennictwie 

 

Przykład  

Piśmiennictwo (forma ciągła) 

 
1. Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2013 

2. Adamik A., Zakrzewska -Bielawska A., 2013, Organizacja w sieciach współpracy - od prostych do 

złożonych form współpracy międzyorganizacyjnej, w: Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie 

dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa  

3. Adamska-Chudzińska M., 2014, Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji  

z interesariuszami, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 37 (1/2014). 

4. Aktywność fizyczna Polaków, 2018, badania CBOS, 

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_125_18.PDF, (28.04.2019). 
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Lub 

 

Piśmiennictwo (forma oddzielna) 

 

1. Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2013 

2. Adamik A., Zakrzewska -Bielawska A., 2013, Organizacja w sieciach współpracy - od prostych do 

złożonych form współpracy międzyorganizacyjnej, w: Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie 

dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa  

3. Adamska-Chudzińska M., 2014, Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji  

z interesariuszami, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 37 (1/2014). 

 

Netografia 

 
1. Aktywność fizyczna Polaków, 2018, badania CBOS, 

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_125_18.PDF, (28.04.2019). 

2. Boćko B., Przegląd definicji i analiza krytyczna pojęć: koopetycja oraz kooperencja, Naukowy Portal 

Internetowy,http://www.Zarządzanie.net.pl/pdf/przeglad_definicji_analiza_krytyczna.pdf/(15.04.2019) 

3. Coakley J., 2004, Sport in society: issues and controversies, McGraw-Hill, za: Raport na zlecenie 

Ministerstwa Sportu i Turystyki 2012, autorzy: A. Gołdys, M. Podziemski, R. Włoch, Warszawa, Grudzień 

2012, Sport I Rekreacja: Ogólnopolskie Badanie Polaków/ https://docplayer.pl/32900417-Sport-i-

rekreacja-ogolnopolskie-badanie-polakow-raport-na-zlecenie-ministerstwa-sportu-i-turystyki-

przygotowal-zespol-projektu-spolecznego-2012.html, (08.02.2019). 

 

 

  

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_125_18.PDF
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Załącznik: Oświadczenie studenta 

 

 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………… 

 

Numer albumu: ………………………………………………………………………. 

 

Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych 

 przechowywanych w ASAP i systemie antyplagiatowym 

 

1. Oświadczam, że każda praca przejściowa i dyplomowa sprawdzana przeze mnie w systemie 

antyplagiatowym: 

1) jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631 z późn. zm.) 

oraz dóbr osobistych chronionych prawem, 

2) nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/łam w sposób niedozwolony, 

3) nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie ani innej osobie, 

4)  jest związana z zaliczeniem studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Plagiat.pl Sp. z o. o, z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Przanowskiego 32 lok. 53  moich danych osobowych, przekazanych w formularzu  

rejestracyjnym w trakcie korzystania z ASAP i systemu antyplagiatowego w zbiorze danych Uczelni, 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z  2002 

r. Nr 101 poz. 926,  z późn. zm.) w celu prawidłowego świadczenia usługi kontroli antyplagiatowej prac 

przejściowych i dyplomowych, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z 

prowadzeniem systemu antyplagiatowego. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie 

dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane 

przeze mnie dobrowolnie. 

3. Wyrażam zgodę na poddanie mojej pracy kontroli za pomocą systemu antyplagiatowego oraz na 

umieszczenie tekstu pracy w bazie danych Uczelni, w celu ochrony go przez nieuprawnionym 

wykorzystaniem. Oświadczam, że zostałem poinformowany i wyrażam na to zgodę, by system 

antyplagiatowy porównywał tekst mojej pracy z tekstem innych prac znajdujących się  w bazie  danych 

Uczelni, z tekstami dostępnymi w zasobach światowego Internetu oraz z bazą porównawczą systemu 

antyplagiatowego. 

4. Wyrażam zgodę, aby moja praca pozostała w bazie danych Uczelni przez okres, który Uczelnia uzna za 

stosowny. Oświadczam, że zostałem poinformowany i wyrażam na to zgodę, że tekst mojej pracy stanie 

się elementem porównawczej bazy danych Uczelni, która będzie wykorzystywana, w tym także 

udostępniana innym podmiotom, na zasadach określonych przez Uczelnię, w celu dokonywania kontroli 

antyplagiatowej prac dyplomowych i przejściowych, a także innych tekstów, które powstaną 

w przyszłości. 

 

 

 

 

 ……………………………………………… ………………………………………………… 

 miejscowość, data podpis studenta 

Załącznik: Opinia promotora  
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Opinia promotora 

w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Raportem podobieństwa wygenerowanym przez system antyplagiatowy dla pracy: 

 

Autor: ……………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Współczynnik podobieństwa 1: …………………………………………. 

Współczynnik podobieństwa 2: …………………………………………. 

Współczynnik podobieństwa 3: …………………………………………. 

Współczynnik podobieństwa 4: …………………………………………. 

Współczynnik podobieństwa 5: …………………………………………. 

 

Po analizie raportu stwierdzam, co następuje: 

praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń. 

  wykryte w pracy zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamion plagiatu. W związku z powyższym   

    uznaję pracę za samodzielną i dopuszczam ją do obrony. 

wykryte w pracy zapożyczenia nie noszą znamion plagiatu, ale ich nadmierna ilość budzi wątpliwości co do  

jej merytorycznej wartości w związku z brakiem samodzielności jej autora. W związku z powyższym, praca 

powinna zostać ponownie zredagowana pod kątem zapożyczeń. 

wykryte w pracy zapożyczenia są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu. W związku z powyższym, 

nie   dopuszczam pracy do obrony i kieruję zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy 

w trybie art. 214 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 

W pracy znajdują się intencjonalne zniekształcenia tekstu, wskazujące na próbę ukrycia 

nieuprawnionych zapożyczeń. W związku z powyższym, nie dopuszczam pracy do obrony i kieruję 

zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 214 ust. 4 ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 

 

Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………         ……………………. 

Data                  Podpis 

 

 

 

 


