Rejestracja pracy dyplomowej
1. Aby zarejestrować pracę dyplomową do obrony należy złożyć komplet niżej
wymienionych dokumentów:













3 egzemplarze pracy dyplomowej (w tym 1 egz. wydrukowany dwustronnie i cienko
oprawiony np. zbindowany – to jest egzemplarz, który zostaje w archiwum Uczelni;
przy czym dwustronne drukowanie dotyczy prac liczących powyżej 50 stron , prace do
50 stron należy wydrukować jednostronnie; również na tym egzemplarzu pracy – na
jej ostatniej stronie, ale przed oświadczeniem, o którym mowa poniżej – promotor
musi odręcznie napisać formułę „Przyjmuję pracę dyplomową do obrony” i złożyć
podpis)
płytę CD z zapisaną na niej pracą dyplomową w formacie PDF i umieszczoną w
papierowej kopercie z okienkiem (koperty nie zaklejać); ważne! – płyta musi zostać
opisana niezmywalnym pisakiem do CD następującymi danymi: imię i nazwisko
studenta, numer jego albumu, kierunek studiów, rok ukończenia studiów, czy jest to
praca licencjacka czy magisterska; jeśli papierowa koperta na CD nie ma okienka,
wszystkie w/w dane muszą również zostać napisane na kopercie na płytę.
4 zdjęcia o wymiarach 4,5 × 6,5 cm;
dowód opłaty za dyplom w kwocie 60 zł (ważne! – wpłata tylko w kasie Uczelni
czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 13.00 lub w automacie czynnym 7
dni w tygodniu (znajduje się obok kasy na I piętrze);
indeks i kartę egzaminacyjno-zaliczeniową z kompletem wpisów;
w indeksie przy pieczęciach „książki wypożyczono” mają widnieć pieczęci „książki
zwrócono” (dotyczy pieczątek wszystkich bibliotek, jakie zostały wbite do indeksu);
oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz ewentualnej zgody na udostępnianie
pracy w archiwum Uczelni (ważne! – druk oświadczenia należy wydrukować,
wypełnić i podpisać, a następnie dołożyć do pracy dyplomowej jako jej ostatnia strona
i dopiero wówczas oprawić i/lub zbindować pracę);
oświadczenie o zgodności wersji papierowej pracy z jej wersją elektroniczną (ważne!
– druk ten należy wydrukować na ½ kartki A4 czyli w formacie A5, wypełnić i
podpisać, a następnie po złożeniu umieścić w papierowej kopercie razem z płytą CD,
na której zapisana jest elektroniczna wersja pracy dyplomowej);

2. Legitymację studencką należy zwrócić przy odbiorze dyplomu w Dziekanacie.
Druki do pobrania:
 oświadczenie o prawach autorskich
 oświadczenie o zgodności wersji
 wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

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

Kraków, dnia ...........................

(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE
Świadomy/a odpowiedzialności oświadczam, że przedłożona praca dyplomowa pt.:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
została napisana przeze mnie samodzielnie.
Jednocześnie oświadczam, że w/w praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006
Nr 90.poz. 631 z późn. zmianami) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.
Przedłożona praca nie zawiera danych empirycznych ani też informacji, które
uzyskałem/am w sposób niedozwolony. Stwierdzam, iż przedstawiona praca w całości ani też
w części nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z
uzyskiwaniem dyplomu ani też nadania tytułów zawodowych.

............................................................................
podpis

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż wyrażam /nie wyrażam zgody/* na udostępnienie
mojej pracy magisterskiej / dyplomowej, licencjackiej/*

Kraków, dnia ...........................................

…………………………………………
podpis

............................................................
poświadczenie wierzytelności podpisu

..........................................................................
(imię, nazwisko i numer albumu autora pracy)

...........................
(rok ukończenia)

........................................................................................................................
(kierunek, poziom i forma studiów)

........................................................................................................................
........................................................................................................................
(tytuł pracy dyplomowej)

.................................................................
(promotor)

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY DYPLOMOWEJ

Ja niżej podpisany oświadczam, że wersja drukowana pracy jest identyczna z
załączoną wersją elektroniczną.

...........................................
data

......................................................
podpis autora

wzór strony tytułowej
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Wydział Filologiczny

I n s t y t u t Ne o f i l o l o g i i
Kierunek: filologia
Specjalność: filologia romańska

BEATA KOWALSKA

Tytuł pracy

Praca licencjacka / magisterska
napisana pod kierunkiem
prof. dr hab. Jana Nowaka

Kraków 2013

UNIVERSITÉ PÉDAGOGIQUE DE CRACOVIE
Faculté de Lettres et de Langues
Institut de Lettres et des Langues Modernes
Section romane

BEATA KOWALSKA
titre

Mémoire de licence / de maitrise
rédigé sous la direction de prof. JAN NOWAK

CRACOVIE 2013

UNIVERSITÀ PEDAGOGICA DI CRACOVIA
Facoltà di Lingue e Letterature Moderne
Dipartimento di Lingue Straniere

Lingua italiana

BEATA KOWLSKA

titolo

La tesi di laurea breve
Relatore: prof. JAN NOWAK

CRACOVIA 2013

UNIVERSIDAD DE PEDAGÓGICA DE CRACOVIA
Facultad de Filología
Instituto de Letras y Lenguas Modernas
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BEATA KOWALSKA
título
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CRACOVIA 2013

