
 

OŚWIADCZENIE AUTORA P

LICENCJACKIEJ
pod tytułem  ................................
 ................................................................
napisanej przez:  ................................
pod kierunkiem  ................................
 
Świadom odpowiedzialności prawnej o
napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera tre
z obowiązującymi przepisami.
 
Oświadczam równieŜ, Ŝe przedstawiona praca dyplomowa nie 
procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wy
 
Oświadczam ponadto, Ŝe niniejsza wersja pracy dyplomowej jest identyczna z zał
wersją elektroniczną.  
 
WyraŜam zgodę na poddanie pracy dyplomowej kontro
wychwytującego znamiona pracy niesamodzielnej, zwanego dalej programem, oraz na 
umieszczenie tekstu pracy dyplomowej w bazie porównawczej programu, w celu chronienia 
go przed nieuprawnionym wykorzystaniem. 
 
WyraŜam takŜe zgodę na przetwarzanie przez Szkoł
danych osobowych umieszczonych w pracy dyplomowej w zakresie niezb
kontroli za pomocą programu oraz w zakresie niezb
udostępniania na zasadach okre
 
 
 

…………………………………….                                       …………………………………..
(data) 

 
 

1 Zastosować właściwe. 

załącznik nr 4.1 do zarzą
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................................................................................................................................
................................................................................................

..........................................................nr albumu  ................................

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

ści prawnej oświadczam, Ŝe niniejsza praca dyplomowa została 
napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny 

cymi przepisami. 

e przedstawiona praca dyplomowa nie była wcześ
zanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyŜszej uczelni.

e niniejsza wersja pracy dyplomowej jest identyczna z zał

 na poddanie pracy dyplomowej kontroli, w tym za pomoc
cego znamiona pracy niesamodzielnej, zwanego dalej programem, oraz na 

umieszczenie tekstu pracy dyplomowej w bazie porównawczej programu, w celu chronienia 
go przed nieuprawnionym wykorzystaniem.  

na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich 
danych osobowych umieszczonych w pracy dyplomowej w zakresie niezb

 programu oraz w zakresie niezbędnym do jej archiwizacji i nieodpłatnego 
dach określonych w zarządzeniu. 

…………………………………….                                       …………………………………..
                              (podpis autora) 

cznik nr 4.1 do zarządzenia Rektora  
nr 7 z dnia 30 stycznia 2013 r. 
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................................  
......................................................  

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

e niniejsza praca dyplomowa została 
ci uzyskanych w sposób niezgodny  

była wcześniej przedmiotem 
szej uczelni. 

e niniejsza wersja pracy dyplomowej jest identyczna z załączoną 

za pomocą programu 
cego znamiona pracy niesamodzielnej, zwanego dalej programem, oraz na 

umieszczenie tekstu pracy dyplomowej w bazie porównawczej programu, w celu chronienia 

ą w Warszawie moich 
danych osobowych umieszczonych w pracy dyplomowej w zakresie niezbędnym do jej 

dnym do jej archiwizacji i nieodpłatnego 

…………………………………….                                       ………………………………….. 
podpis autora)  


