
Załącznik  

do Zarządzenia nr 51  

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  

            z dnia 18 czerwca 2020 r.  

„Załącznik 

do Zarządzenia nr 2 Rektora UwB 

z dnia 30.01.2019  r. 

 

Białystok, dnia………….. ..... .r. 

………………………………………………………………. 
imię i nazwisko studenta/studentki 

……………………………………………………………………………… 

nr albumu 

…………………………………………………………………………….. 

jednostka, w której przygotowano pracę 

……………………………………………………………………………. 

kierunek i forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne) 

……………………………………………………………………………. 

tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko promotora pracy dyplomowej 

 

Oświadczenie 
Przedkładając w roku akademickim ..…../........ Promotorowi pracę dyplomową pod tytułem: 

…………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………….. 

1. Niniejszym oświadczam iż: 

1) praca dyplomowa zamieszczona w Archiwum Prac Dyplomowych UwB (APD) została 

napisana przeze mnie samodzielnie, 

2) w swojej pracy korzystałem/am z materiałów źródłowych wymieniając autora, tytuł pozycji 

i źródło jej publikacji, 

3) krótkie fragmenty prac innych autorów zamieszczałem/am w cudzysłowie, 

a w przypisie/bibliografii podawałem/am źródło tego cytatu, 

4) praca nie zawiera żadnych danych, informacji i materiałów, których publikacja nie jest prawnie 

dozwolona. 

2. Składając niniejsze oświadczenie jestem świadomy/a, że przywłaszczenie sobie autorstwa lub 

wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu: 

1) jest przestępstwem - zagrożonym odpowiedzialnością karną, na podstawie 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.), 

2) stanowi przesłankę do odmowy nadania tytułu zawodowego i odmowy wydania dyplomu, 

3) stanowi przesłankę do wznowienia zakończonego postępowania w sprawie nadania tytułu 

zawodowego i wydania dyplomu. 

3. Udzielam Uniwersytetowi w Białymstoku nieodpłatnej licencji niewyłącznej na umieszczenie 

i przechowywanie wskazanej wyżej pracy, w wersji elektronicznej, w zbiorach systemu Archiwum 

Prac Dyplomowych UwB, oraz jej zwielokrotnianie i udostępnianie w formie elektronicznej 

w zakresie koniecznym do weryfikacji autorstwa tej pracy i ochrony przed przywłaszczeniem jej 

autorstwa. 

4. Udzielam Uniwersytetowi w Białymstoku nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z pracy 

dyplomowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych poprzez umieszczenie wskazanej wyżej 

pracy, w wersji elektronicznej, w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (RUB) 

i udostępnianie jej osobom uprawnionym do korzystania z jego zasobów. 
 

……………………………………….. 
czytelny podpis studenta/ki ” 


