WYMAGANIA FORMALNE W ZAKRESIE PROCEDURY DYPLOMOWANIA
w Instytucie Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia na kierunku Bezpieczeństwo
transgraniczne
I.

WZORY FORMULARZY I OŚWIADCZEŃ

na podstawie Uchwały nr PWSW-SEK-0003/78/21 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr
71/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 8 lipca
2019 r. w sprawie procedury dyplomowania na kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
−
−
−
−
−
−
−
−

wzór strony tytułowej,
oświadczenie kierującego pracą,
oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy,
ocena pracy licencjackiej,
prośba o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego,
protokół egzaminu licencjackiego,
oświadczenie studenta o nośniku elektronicznym,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy licencjackiej do celów
dydaktycznych lub badań naukowych prowadzonych w uczelni
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Załącznik nr 2 do uchwały nr PWSW-SEK-0003/78/21
Senatu PWSW w Przemyślu z dnia 22 listopada 2021 r.
Przemyśl, ………………………..
pieczęć Instytutu

Imię i nazwisko: …………………
Nr albumu: ……………………….
Studia stacjonarne/niestacjonarne* I stopnia
Kierunek: Bezpieczeństwo transgraniczne
Tytuł pracy dyplomowej: ……………………………….…………………………………………..
Imię i nazwisko, tytuł, stopień naukowy promotora: ………………………………………………

OŚWIADCZENIE PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ
Oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została wykonana pod moim kierunkiem jako
promotora. Praca przeszła pozytywnie weryfikację przez Jednolity System Antyplagiatowy.
Stwierdzam, iż spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu
zawodowego: licencjata

……….………………………………………..
podpis promotora

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do uchwały nr PWSW-SEK-0003/78/21
Senatu PWSW w Przemyślu z dnia 22 listopada 2021 r.
Przemyśl, ...................................................
pieczęć Instytutu

…………………………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………………
Numer albumu

Kierunek Bezpieczeństwo transgraniczne
Studia stacjonarne/niestacjonarne* I stopnia

OŚWIADCZENIE DYPLOMANTA O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY
Oświadczam, że przedkładana przeze mnie praca dyplomowa pt. ……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………………………………………………..………..………

została napisana przeze mnie samodzielnie. Jednocześnie oświadczam, że w/w praca:
1. Nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a także nie zawiera
danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony.
2. Wszystkie przytoczone w pracy teksty dosłowne innych autorów udokumentowane zostały w
formie dopuszczalnych cytatów. Dane, stwierdzenia i poglądy autorów przytoczone w pracy
niedosłownie, opatrzone zostały odpowiednimi odsyłaczami.
3. Nie była wcześniej podstawą żadnej innej procedury związanej z nadawaniem tytułu
zawodowego, stopni lub tytułów naukowych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia popełnienia przeze mnie
czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów
cudzej pracy względnie ustalenia naukowego, Rektor stwierdzi nieważność postępowania w
sprawie nadania mi tytułu zawodowego - art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce.
………………………………………………………………

podpis
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do uchwały nr PWSW-SEK-0003/78/21
Senatu PWSW w Przemyślu z dnia 22 listopada 2021 r.
Przemyśl, ............................
………………………………………………
(Imię/Imiona i nazwisko)

Nr albumu:

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

Studia I stopnia
Stacjonarne/niestacjonarne*
Kierunek Bezpieczeństwo transgraniczne
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia

Dyrektor
Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia

Uprzejmie proszę o dopuszczenie mnie do egzaminu dyplomowego oraz wyznaczenie
terminu tego egzaminu. Wszystkie zajęcia określone w programie studiów zaliczyłem/am, a praca
dyplomowa została przyjęta w dniu ………………………………………………………..…………
przez …………………………………………….………………………………………….…………
(imię i nazwisko promotora)
………………………………
podpis studenta
* niepotrzebne skreślić
Decyzja Dyrektora Instytutu:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Termin egzaminu dyplomowego:
………………………………………………………………….………………
……………………………………….
podpis Dyrektora
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Załącznik nr 7 do uchwały nr PWSW-SEK-0003/78/21
Senatu PWSW w Przemyślu z dnia 22 listopada 2021 r.

Przemyśl, ...................................................

.............................................................................
Imię/imiona i nazwisko
………………………………………………
Numer albumu
Kierunek Bezpieczeństwo transgraniczne
Studia I stopnia, stacjonarne/niestacjonarne*

OŚWIADCZENIE STUDENTA O PRACY DYPLOMOWEJ NA NOŚNIKU
ELEKTRONICZNYM

Oświadczam, że tekst mojej pracy dyplomowej, zapisany na płycie CD/DVD*, złożonej
w

Instytucie

Nauk

Społecznych

i

Ochrony

Zdrowia

Państwowej

Wyższej

Szkoły

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu jest identyczny ze złożonym tekstem wydrukowanym.

……………………………………..
podpis studenta

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 8 do uchwały nr PWSW-SEK-0003/78/21
Senatu PWSW w Przemyślu z dnia 22 listopada 2021 r.
Przemyśl, ...................................................
………………………………………………
Imię i nazwisko
………………………………………………
Numer albumu

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia
Kierunek Bezpieczeństwo transgraniczne
Studia stacjonarne/niestacjonarne* I stopnia
Tytuł pracy dyplomowej: ............................................................................................................................. .....................
...................................................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................................................................................ .............

Promotor pracy dyplomowej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy /tytuł zawodowy promotora

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana(ny) wyrażam zgodę na korzystanie przez Państwową Wyższą Szkołę
Wschodnioeuropejską w Przemyślu z utworu, jakim jest praca dyplomowa mojego autorstwa – do
celów dydaktycznych lub badań naukowych prowadzonych w Uczelni, przy zachowaniu ochrony
wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

……………………………………………………..

data i podpis studenta

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 9

……………………………………………

Przemyśl, ...............................

(Imię i nazwisko)
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia

Szanowny Pan
Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
i Ochrony Zdrowia

Uprzejmie proszę o dopuszczenie Pana/i …………………………………., studenta/ki kierunku
studiów Bezpieczeństwo transgraniczne do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i wyznaczenie terminu tego egzaminu dla
…………………………

………………………………
podpis Promotora
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Załącznik nr 10

………………………………………………………..……
Imię i nazwisko
………………………………………………………..……
Numer albumu
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia
Kierunek Bezpieczeństwo transgraniczne
Studia stacjonarne I stopnia

OŚWIADCZENIE DYPLOMANTA
ws. przeprowadzenia egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej
z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu
i rejestrację

1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie obrony pracy dyplomowej oraz egzaminu
dyplomowego, który odbędzie się w dniu …………….…… o godz. …………. z w trybie
zdalnym z wykorzystaniem ……………………………..…………………………… (należy
wskazać konkretną platformę informatyczną, np. BigBlueButton).

2. Zaplanowaną obronę pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy zobowiązuję się odbyć z
zachowaniem zasad regulaminowych oraz zabezpieczeń technicznych potwierdzających
rzetelność i samodzielność pracy.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em zapoznany z metodą oraz obowiązkami wynikającymi
z przeprowadzenia obrony pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, w
tym o rejestracji ich przebiegu.

Przemyśl, ……………………………
………………………………
podpis
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Załącznik nr 11

Przemyśl, ...............................
………………………………………………………..……
Imię i nazwisko
………………………………………………………..……
Numer albumu
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia
Kierunek Bezpieczeństwo transgraniczne
Studia stacjonarne I stopnia

Zgody i zaświadczenia związane z przeprowadzeniem egzaminu w trybie zdalnym

Wyrażam zgodę na okazanie pomieszczenia, w którym będę przebywał/a podczas egzaminu, na
żądanie przewodniczącego komisji.
………………………………
podpis studenta

Wyrażam zgodę na okazanie pulpitu urządzenia w każdym momencie trwania egzaminu, o ile takie
okazanie jest możliwe technicznie, na żądanie przewodniczącego komisji
………………………………
podpis studenta

Jednocześnie zaświadczam, że dysponuję odpowiednimi środkami technicznymi do odbycia
egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, w szczególności dysponowania odpowiednim
urządzeniem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
………………………………
podpis studenta
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