
 

 

 
REKTOR 

 
R /DOP-014/10/06  

 
ZARZĄDZENIE NR 10/2006 

Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 
z dnia 8 lutego 2006 r. 

   
w sprawie oświadczenia składanego przez doktoranta 

dotyczącego samodzielnego napisania rozprawy doktorskiej 
 

 
 
Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65, poz. 595                 
ze zm.), zarządzam co następuje: 

 
 

              § 1. 
1. Dziekan zobowiązany jest odebrać od doktoranta przedkładającego rozprawę doktorską 

oświadczenie o samodzielnym napisaniu rozprawy doktorskiej. 
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być umieszczone na egzemplarzu 

rozprawy doktorskiej pozostającym w Archiwum Uczelni, na drugiej stronie tego 
egzemplarza. 

3. Wzór oświadczenia o samodzielnym napisaniu rozprawy doktorskiej stanowi załącznik 
do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
         Rektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
wg rozdzielnika 



 

    Załącznik do Zarządzenia nr 10/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej  
 
 

Wrocław, dnia _______________ 
 
 

__________________________ 
           imię i nazwisko 
 
__________________________ 
         adres zamieszkania 
 
__________________________ 
                   Pesel 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Dotyczy: postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora na Wydziale 

_______________________________ Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego  we 

Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. ____________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
 
 Oświadczam, że przedkładaną rozprawę doktorską napisałem/am samodzielnie. 

Oznacza to, że przy pisaniu pracy poza niezbędnymi konsultacjami nie korzystałem/am                  

z pomocy innych osób, a w szczególności nie zleciłem/am opracowania rozprawy lub jej 

części innym osobom, ani nie odpisałem/am tej rozprawy lub jej części z innych źródeł. 

Ponadto cytaty z obcych prac zostały wyczerpująco oznaczone oraz wskazane w przypisach                    

i bibliografii mojej pracy. Przedkładana rozprawa nie narusza przepisów ustawy                    

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, 

poz. 904 z póżń. zm.) również w inny sposób. 
 

 Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku gdyby powyższe 

oświadczenie okazało się nieprawdziwe, to wszczęte zostanie postępowanie zmierzające               

do uchylenia decyzji o nadaniu stopnia naukowego doktora. 

 
___________________________ 
                     podpis  


