OŚWIADCZENIA STUDENTA
Kraków, dnia .....................r.
........................................................
Imiona i nazwisko studenta
..............................................................
Kierunek, poziom, forma studiów
.......................................................
Nazwa Wydziału
........................................................
Imiona i nazwisko opiekuna pracy dyplomowej

ja niżej podpisany(-a) oświadczam, że:
jako twórca / współtwórca* pracy dyplomowej inżynierskiej / licencjackiej / magisterskiej * pt.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
1. uprzedzony(-a) o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.): „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co
do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto
rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej
albo
w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór,
artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.”, a także uprzedzony(-a) o
odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 307 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) „Student podlega
odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za
czyn uchybiający godności studenta.” niniejszą pracę dyplomową wykonałem(-am) osobiście
i samodzielnie i nie korzystałem(-am) ze źródeł innych niż wymienione
w pracy;
2. praca dyplomowa jest wynikiem mojej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób;
3. wersja elektroniczna przedłożonej w wersji papierowej pracy dyplomowej jest wersją ostateczną,
która będzie przedstawiona komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy;
4. praca dyplomowa nie zawiera informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o
ochronie informacji niejawnych ani nie jest pracą dyplomową, której przedmiot jest objęty
tajemnicą prawnie chronioną;
5. [
]** udzielam nieodpłatnie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych
i ilościowych na udostępnienie mojej pracy dyplomowej w sieci Internet za pośrednictwem
Repozytorium AGH.
………………………………………
czytelny podpis studenta

Jednocześnie Uczelnia informuje, że:
1. zgodnie z art. 15a ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uczelni przysługuje
pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała
pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor może ją opublikować, chyba że
praca jest częścią utworu zbiorowego. Ponadto uczelnia jako podmiot, o którym mowa w art. 7
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z
2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), może korzystać bez wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania
zgody autora z utworu stworzonego przez studenta w wyniku wykonywania obowiązków
związanych z odbywaniem studiów, udostępniać utwór ministrowi właściwemu do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki oraz korzystać z utworów znajdujących się
w prowadzonych przez niego bazach danych, w celu sprawdzania z wykorzystaniem Jednolitego
Systemu Antyplagiatowego. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może
korzystać z prac dyplomowych znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych w
zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego utrzymania i rozwoju tych baz oraz
współpracujących z nimi systemów informatycznych;
2. w świetle art. 342 ust. 3 pkt 5 i art. 347 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki prowadzi bazę danych zwaną
repozytorium
pisemnych
prac
dyplomowych,
która
obejmuje:
tytuł
i treść pracy dyplomowej; imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej; numer PESEL autora
pracy dyplomowej, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
oraz nazwę państwa, które go wydało; imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej, numer
PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę
państwa, które go wydało; imiona i nazwisko recenzenta pracy dyplomowej, numer PESEL, a w
przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa,
które go wydało; nazwę uczelni; datę zdania egzaminu dyplomowego; kierunek, poziom
i profil studiów. Ponadto, zgodnie z art. 347 ust. 2-5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce
ww.
dane
wprowadzają
do
Zintegrowanego
Systemu
Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (System POL-on) rektorzy. Dostęp do danych
przysługuje promotorowi pracy dyplomowej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także
ministrowi w zakresie niezbędnym do prawidłowego utrzymania i rozwoju repozytorium oraz
systemów informatycznych współpracujących z tym repozytorium. Rektor wprowadza treść pracy
dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po zdaniu przez studenta egzaminu dyplomowego. W
repozytorium nie zamieszcza się prac zawierających informacje podlegające ochronie na
podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

* - niepotrzebne skreślić;
** - należy wpisać TAK w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie pracy dyplomowej, NIE – w przypadku
braku zgody; nieuzupełnione pole oznacza brak zgody na udostępnienie pracy.

