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WZORY OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMIE APD 

OŚWIADCZENIE AUTORA (AUTORÓW) PRACY  

 

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa 

została napisana przeze mnie samodzielnie. Wszystkie dane, istotne myśli i sformułowania 

pochodzące z literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opatrzone 

odpowiednimi odsyłaczami.  

Praca ta w całości ani w części, która zawierałaby znaczne fragmenty przedstawione  

w pracy jako oryginalne, nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem 

tytułu zawodowego w wyższej uczelni.  

Oświadczam, że tekst pracy dyplomowej wgrany do systemu APD jest identyczny  

z tekstem wydrukowanym złożonym w dziekanacie, o ile złożenie pracy w dziekanacie jest 

wymagane aktualnymi regulacjami Uczelni.  

 

 

OŚWIADCZENIE PROMOTORA   

 

Oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została przygotowana pod moim 

kierunkiem i spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu 

zawodowego.  

Jednocześnie oświadczam, że tematyka pracy jest zgodna z efektami uczenia się 

określonymi dla kierunku Autora pracy.  

  



WZORY OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMIE APD  

(PRACE ANGLOJĘZYCZNE) 
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