
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 159/2022 Rektora UEW 

z dnia 11 października 2022 r 

 

ZASADY UTAJNIENIA PRAC DYPLOMOWYCH   

REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW   

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU   

 

Na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 

z  2019 poz. 742) oraz § 10 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu (Uchwała Senatu nr R.0000.60.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. z późn. zm), 

ustala się następujące zasady:   

 

1. Określenie „PRACA UTAJNIONA” odnosi się do przypadków wprowadzenia ograniczenia 

w udostępnianiu prac dyplomowych ze względu na zawarte w nich dane poufne  

w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 742) wykorzystywane przy tworzeniu pracy dyplomowej 

lub ze względu na ochronę własności intelektualnej i dotyczy ograniczeń 

w udostępnianiu tych prac, a także umieszczania w systemach stosowanych przez 

Uczelnię.   

2. Procedura  może być realizowana na podstawie:  

a) Umowy zawartej między zainteresowanym podmiotem, a Uniwersytetem 

Ekonomicznym we Wrocławiu.   

b) Wniosku studenta będącego autorem pracy dyplomowej składanego do Dziekana 

ds. Studenckich, a w Filii do Dziekana Filii,   

3. Warunkiem utajnienia pracy dyplomowej jest uzasadnienie powodów utajnienia 

wskazanych przez przedsiębiorstwo/instytucję, z którego danych student korzystał 

przygotowując pracę dyplomową oraz opinia Promotora.   

4. Egzemplarz pracy dyplomowej, której decyzją Dziekana ds. Studenckich, a w Filii 

do Dziekana Filii nadano status „PRACA UTAJNIONA” jest przechowywany w aktach 

studenta w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym.   

5. Dodatkowo praca o statusie utajnionym jest przechowywana w zamkniętej kopercie 

zawierającej następujące informacje:   

a) pieczęć Uczelni,   

b) imię i nazwisko studenta,   

c) numer albumu studenta,   

d) tytuł i stopień naukowy promotora,   

e) datę złożenia pracy dyplomowej.  

6. Praca objęta statusem utajniona podlega obowiązkowi przekazywania do Archiwum Prac 

Dyplomowych (APD), natomiast nie jest przekazywana do Ogólnopolskiego 

Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD).   

7. Praca dyplomowa utajniona podlega ocenie antyplagiatowej z wykorzystaniem 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).   

8. Egzemplarz pracy dyplomowej stanowiący własność studenta, po złożeniu egzaminu 

dyplomowego nie podlega ochronie przez Uczelnię.   

9. Wniosek o utajenie pracy należy złożyć przez USOSweb. Zgodę na utajnienie pracy 

należy uzyskać przed wgraniem pracy do APD. 


