
 

Załącznik nr 2 
 do Zarządzenia 54/2017 Rektora ASP w Gdańsku z dnia  29.11.2017r. 

 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY 

Ja, niżej podpisany/a 

Imię (imiona) i nazwisko (autor pracy dyplomowej): ………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………………... 

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

Wydział: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Kierunek studiów: …………………………………………………………………………………………………….. 

Poziom studiów: ……………………………………………………………………………………………………… 

Forma studiów: ………………………………………………………………………………………………………... 

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 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) i konsekwencji dyscyplinarnych 

określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. 

zm.), a także odpowiedzialności cywilno-prawnej oświadczam, że: 

 

Przygotowana praca dyplomowa licencjacka / magisterska 
*
:  

Temat pracy dyplomowej: 

 

1. Część pisemna: ………………………………………………………………………………………………… 

(Tytuł) 

Promotor/Opiekun pracy pisemnej: tytuł, Imię i Nazwisko: …………………………………………………… 

 

2. Część artystyczna: ……………………………………………………………………………………………… 

(Tytuł) 

Promotor/Opiekun pracy artystycznej: tytuł, Imię i Nazwisko: ………………………………………………… 

 

3. Część projektowa: …………………………………………………………………………………………….. 

(Tytuł) 

Promotor: tytuł, Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

a) została opracowana przeze mnie samodzielnie i nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury 

związanej z uzyskaniem dyplomu uczelni wyższej, tytułów zawodowych lub stopni oraz tytułów naukowych 

lub sztuki. 

b) Wszystkie informacje umieszczone w przedłożonej pracy dyplomowej, uzyskane zostały ze źródeł pisanych i 

elektronicznych, udokumentowanych w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami zgodnie z art. 34 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

c) Treść przedłożonej pracy dyplomowej nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym oraz nie zawiera informacji i danych 

uzyskanych w sposób niedozwolony prawem; 

d) Treść przedłożonej pracy dyplomowej, zamieszczonej przeze mnie w repozytorium prac dyplomowych 

Akademii Sztuk Pięknych jest zgodna z treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy, przedstawionej  

w procedurze dyplomowania. 

 

Gdańsk, dnia ……………r.                                            ………………………………………… 

 (czytelny podpis studenta/ki) 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA 
* 

Oświadczam, że pisemna praca dyplomowa studenta: ………………………………………………………………... 

pt.: 

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

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

została przygotowana pod moim kierunkiem i spełnia ona warunki do przedstawienia jej  

w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego: licencjat/magister sztuki
* 

 

Gdańsk, dnia ……………r.                                                   …………………………………… 
        

            (czytelny podpis Opiekuna) 



 

 
 

 

*UZUPEŁNIC O ILE WYSTEPUJE
 

OŚWIADCZENIE PROMOTORA  

Oświadczam, że praca dyplomowa studenta: ………………………………………………………………………… 

pt.: …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

została przygotowana pod moim kierunkiem i spełnia ona warunki do przedstawienia jej  

w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego: licencjat/magister sztuki
* 

 

 

 

Gdańsk, dnia ……………r.                                                   …………………………………… 

(czytelny podpis Promotora) 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym: 

 Art. 214 ustęp 4: W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie 

autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu Rektor niezwłocznie poleca 

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 

 Art. 214 ustęp 6: Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie 

czynu, o którym mowa w ust.4, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu 

wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY 

Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie z mojej pracy dyplomowej oraz jej dokumentacji 

przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych dla celów naukowo-

dydaktycznych i promocyjnych zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dot.: wystaw, 

prezentacji, pracowni itp.), poprzez: 

a) publiczne wystawienie; 

b) powielenie i utrwalanie dowolną techniką; 

c) wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci publicznej Internet; 

 

 

 

Gdańsk, dnia ……………r.       ……………………………… 

(czytelny podpis studenta/ki) 

 

Ja, niżej podpisany(a), zobowiązuję się do ujawniania informacji o fakcie wykonania pracy dyplomowej  

w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni (podaj nazwę pracowni): 

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

pod kierunkiem promotora (podaj imię i nazwisko): ……………………………………………………… przy 

posługiwaniu się pracą dyplomową w życiu zawodowym i artystycznym. 

 

 

 

Gdańsk, dnia ……………r.                             …………………………… 

(czytelny podpis studenta/ki) 

 

Ja, niżej podpisany(a), upoważniam Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku do umieszczenia w/w. pracy 

dyplomowej w ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych prowadzonym przez Ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

 

 

Gdańsk, dnia ……………r.                                    …………………………… 

     (czytelny podpis studenta/ki) 


