
................................, dnia  .................................  
 ................................................................... 
imię i nazwisko  

 

 ................................................................... Dziekan Kolegium Studiów 
kierunek 

 

 ...................................................................  ...........................................................................................  
specjalność

 
nazwa Kolegium

 
 

 ...................................................................  ...........................................................................................  
numer telefonu

 
tytuł, imię i nazwisko Dziekana

 
 

 ...................................................................  
numer albumu 

 

rodzaj studiów: magisterskie    

forma studiów: niestacjonarne 

 

Uprzejmie proszę o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie jego terminu. Wszystkie 

obowiązujące egzaminy złożyłem(-łam). Jestem autorem(-rką) pracy dyplomowej pt.  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

napisanej pod kierunkiem  Promotora .................................................................................................  

W Dziekanacie złożyłem(-łam):  

 - kartę obiegową,  

 - deklarację na temat udziału w monitorowaniu kariery zawodowej absolwenta – formularz 

dostępny w Wirtualnej Uczelni po wybraniu opcji Egzamin dyplomowy > Losy absolwentów, 

 - pozostałe dokumenty, np. dotyczące zmiany nazwiska. 
 

Zobowiązuję się do zapoznania z decyzją Dziekana Kolegium Studiów dostępną w systemie 

Wirtualnej Uczelni (https://uczelnia.wlodkowic.pl/wu) 

 

  .................................................  
 podpis Studenta 

Opinia Promotora pracy dyplomowej. 

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i przyjęta. Stwierdzam, 

że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. 

 

 

  .................................................  
 podpis Promotora 

 
 

Decyzja Dziekana:  ...............................................................................................................................  

Przewodniczący:   .................................................................................................................................  

Recenzent:   ...........................................................................................................................................  

Termin egzaminu dyplomowego: Data: ....................................  Godzina: ................. Sala: ............. 

 
  .................................................  

                                                                                                                                      podpis Dziekana 

 



 

 

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY DYPLOMOWEJ 
 

Ja niżej podpisany(-na)  .................................................................................  .................. , nr albumu:   

świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 roku poz. 2509) i konsekwencji 

dyscyplinarnych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity – Dz. 

U. z 2022 roku poz. 574 z późn. zmianami), a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, 

że przedkładana praca dyplomowa o tytule: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

wykonana pod kierunkiem Promotora ................................................................................................. 

została napisana przeze mnie samodzielnie i nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej 

procedury związanej z nadaniem dyplomu wyższej uczelni lub tytułów zawodowych. Oświadczam, 

że wszystkie wykorzystane przeze mnie w pracy źródła pisane i elektroniczne zostały 

udokumentowane w wykazie literatury. 

Wiem, że przedłożona praca dyplomowa będzie podlegała kontroli pod względem samodzielności jej 

wykonania, a następnie przechowywana w bazie cyfrowej systemu antyplagiatowego oraz 

Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych w celu porównania z kolejnymi 

pracami.  

Jednocześnie oświadczam, że przekazana wydrukowana wersja pracy jest identyczna z załączoną 

wersją elektroniczną.  

 

..................................., dnia .................................. 

        .................................................................. 

 podpis Studenta 

 

 


