
Zarządzenie Nr  63/2012 
 

                             Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach        

z dnia 21 sierpnia 2012 roku 

w sprawie jednolitego wzoru oświadczenia słuchacza studiów podyplomowych  
o autorstwie pracy końcowej i doktoranta studiów doktoranckich o autorstwie pracy 

doktorskiej  

 

Na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  
w Kielcach zarządza się co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się wzór formularza oświadczenia słuchacza studiów podyplomowych o autorstwie pracy 
końcowej, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2 

Wprowadza się wzór formularza oświadczenia doktoranta studiów doktoranckich o autorstwie pracy 
doktorskiej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.     

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Załącznik nr 1 do zarządzenia 63/2012 

 

…………………………..                                                                Kielce, dn. ………………………… 

imię i nazwisko słuchacza 

………………………………………………………….. 

kierunek, specjalność 

………………………………………………………….. 

rodzaj studiów, forma studiów 

 

                                                                       Oświadczenie 

 

Przedkładając pracę końcową pod tytułem 

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

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

oświadczam, że: 

- pracę napisałam/napisałem* samodzielnie, 

- praca nie stanowi istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, 

- praca nie narusza żadnych innych istniejących praw autorskich, 

-  wykorzystane w pracy materiały źródłowe zastosowane zostały z zachowaniem zasad prawa cytatu. 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udostępnianie mojej pracy końcowej przez Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach dla celów naukowych i dydaktycznych. 

 

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

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

                                                                                                 czytelny podpis słuchacza 

 

*niewłaściwe skreślić 



Załącznik nr 2 do zarządzenia 63/2012 

 

…………………………..                                                              Kielce, dn. ………………………… 

imię i nazwisko doktoranta 

………………………………………………………….. 

kierunek, specjalność 

………………………………………………………….. 

rodzaj studiów, forma studiów 

 

                                                                       Oświadczenie 

 

Przedkładając pracę doktorską pod tytułem 

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

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

oświadczam, że: 

- pracę napisałam/napisałem* samodzielnie, 

- praca nie stanowi istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, 

- praca nie narusza żadnych innych istniejących praw autorskich, 

-  wykorzystane w pracy materiały źródłowe zastosowane zostały z zachowaniem zasad prawa cytatu. 

 

Wyrażam zgodę na udostępnianie mojej pracy doktorskiej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach dla celów naukowych i dydaktycznych. 

 

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

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

                                                                                                 czytelny podpis doktoranta 

 

*niewłaściwe skreślić 


