
Załącznik nr 2  

do Regulaminu JSA prac dyplomowych studentów WSEPiNM 

 

………………………..........  Kielce, dn. ….…………… 
(imię, nazwisko studenta) 

………………………….…  
 (nr albumu)                                             

…………………………….                                     
  (tel. kontaktowy)                                                                     

                                           Pan/i/ Dziekan Wydziału 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

                                                                  Wniosek                 

o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego 

Uprzejmie proszę o dopuszczenie mnie do egzaminu dyplomowego …………………..  
                                                                                                               (licencjacki/magisterski) 

i wyznaczenie jego terminu. Ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów 

uzyskałem pozytywne oceny, a praca dyplomowa………………….…………………….. pt.  

                                                                                                       (praca licencjacka/magisterska) 

……………………………………………………………………........................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

została przyjęta w dniu ………..………….przez …………………………………….……… 
 (tytuł, imię, nazwisko promotora) 

 

   ………………………...………………… 
                                                                                                        (podpis studenta) 

 

 

Wartości wskaźników Procentowego Rozmiaru Podobieństwa (PRP): 

wskaźnik PRP podobieństwa 5: ………… 

wskaźnik PRP podobieństwa 10: ………… 

wskaźnik PRP podobieństwa 20: ………… 

wskaźnik PRP podobieństwa 40: ………… 

 ……………………………….……… 
                          (podpis promotora) 

 

 Po zapoznaniu się z raportem podobieństwa stwierdzam, że praca dyplomowa studenta 

………………………………………………………………………………………………… 

pt.……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



nie nosi/nosi* znamion/a plagiatu i dopuszczam/nie dopuszczam* pracę do egzaminu 

dyplomowego. 

 

 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Kielce, dnia ……………    ………………………….. 

            (podpis promotora) 

 

 

 

Pouczenie: 

Na niniejsze postanowienie służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Odwoławczej  

w terminie 7 dni daty otrzymania postanowienia. 

 

 

Otrzymują:  

Egz. nr 1. Pan/i ………………………………………………………………………………… 

Egz. nr 2. a/a 

 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oświadczenie 

 

Jako autor pracy dyplomowej, udzielam WSEPiNM w Kielcach zgody na nieodpłatne i 

nieograniczone w czasie korzystanie z treści obronionej przeze mnie pracy dyplomowej  

w zakresie: 

1) wprowadzenia tekstu pracy dyplomowej do bazy porównawczej Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego (JSA) i przetwarzania w tym systemie. Przez przetwarzanie rozumiem 

wyłącznie porównywanie przez Jednolity System Antyplagiatowy  treści pracy dyplomowej  

z innymi dokumentami oraz generowanie przez ten system raportu z badania podobieństwa 

umożliwiającego dokonanie oceny, czy praca dyplomowa zawiera fragmenty identyczne  

z fragmentami innych dokumentów znajdujących się w Ogólnopolskim Repozytorium Prac 

Dyplomowych (ORPPD) oraz bazy dokumentów wykorzystywanych w postępowaniach 

awansowych czy Internecie, 

2) wprowadzenia pracy dyplomowej do uczelnianej elektronicznej bazy prac,  

3) udostępniania pracy dyplomowej dodanej do bazy porównawczej Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego (JSA) innym uczelniom, w celu wykorzystania tekstu pracy dyplomowej 

do wykonania analizy porównawczej dokonywanej Jednolitym Systemem Antyplagiatowym.  

 

                                                                            …………………………. 
           (podpis studenta) 

 

  

 


