
Załącznik Nr 1  

do Regulaminu 

antyplagiatowego  

w Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym w Katowicach 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Ja, niżej podpisana/y 

 

Imię (imiona) i nazwisko 

Autora pracy dyplomowej:............................................................................................................ 

 

2. Numer albumu:......................................................................................................................... 

 

3. Student/ka Wydziału................................................................................................................. 

 

4. Kierunku studiów...................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że udzielam Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach prawa do 

prowadzenia i przetwarzania w systemie antyplagiatowym pracy dyplomowej mojego 

autorstwa 

 

pt. : 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Jednocześnie świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam, że ww. praca dyplomowa 

została napisana przeze mnie samodzielnie i: 

 

1. nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.) oraz 

dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, 

2. nie zawiera danych i informacji, które uzyskałam/em w sposób niedozwolony, 

3. nie była podstawą nadania tytułu zawodowego ani mojej, ani innej osobie. 

 

Oświadczam ponadto, że treść pracy dyplomowej w wersji elektronicznej, jest zgodna z 

treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy dyplomowej, przedstawionej w procedurze 

dyplomowania. 

 

 

 

 

miejscowość, dn. .........................    ................................................. 

        (czytelny podpis studentki/a) 

 



Załącznik Nr 2  

do Regulaminu 

antyplagiatowego  

w Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym w Katowicach 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że treść pracy dyplomowej studenta/tki  

  

Imię (imiona) i nazwisko 

Autora pracy dyplomowej:............................................................................................................ 

 

Kierunek studiów...................................................................................................................... 

 

pt. : 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

przedstawionej przez studenta/tkę w formie wydruku komputerowego: 

 

jest identyczna*   

 

nie jest identyczna*  

 

 

z treścią pracy dyplomowej w wersji elektronicznej.  

 

 

 

 

miejscowość, dn. .........................    ..................................................... 

         (Promotor) 

 



Załącznik Nr 3  

do Regulaminu 

antyplagiatowego  

w Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym w Katowicach 

 

PROTOKÓŁ OCENY ORYGINALNOŚCI PRACY DYPLOMOWEJ 

 NA PODSTAWIE RAPORTU JSA 

 

1. Imię i nazwisko studenta 

........................................................................................................................................... 

2. Tytuł pracy dyplomowej: 

 .......................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

3. Wydział............................................................................................................................. 

 

4. Kierunek............................................................................................................................ 

 

Po zapoznaniu się z analizą raportu wygenerowaną przez JSA dla pracy dyplomowej: 

licencjackiej/magisterskiej*, stwierdzam że: 

 wykryte w pracy dyplomowej zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamion plagiatu. W 

związku z powyższym uznaję pracę za samodzielną i dopuszczam ją do obrony. 

 wykryte w pracy dyplomowej zapożyczenia są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu. W 

związku z powyższym, nie dopuszczam pracy do obrony i kieruję zawiadomienie do Rektora 

Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 287 ust. 2 pkt 1)-5) ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). 

 w pracy dyplomowej znajdują się intencjonalne zniekształcenia tekstu, wskazujące na próbę 

ukrycia nieuprawnionych zapożyczeń. W związku z powyższym, nie dopuszczam pracy do 

obrony i kieruję zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 

287 ust. 2 pkt 1)-5) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). 

 

Uzasadnienie: 

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

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

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

 

………………… 

miejscowość i data 

 

 

........................................................    

       Podpis promotora      

 

*niepotrzebne skreślić 

**właściwe zaznaczyć znakiem X 



Załącznik Nr 4  

do Regulaminu 

antyplagiatowego  

w Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym w Katowicach 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Ja, niżej podpisana/y 

 

Imię (imiona) i nazwisko 

Autora rozprawy doktorskiej: 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Oświadczam, że udzielam Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach prawa do 

prowadzenia i przetwarzania w systemie antyplagiatowym rozprawy doktorskiej mojego 

autorstwa 

 

pt. : ............................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Jednocześnie świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam, że ww. rozprawa 

doktorska została napisana przeze mnie samodzielnie i: 

 

1. Nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.) oraz dóbr 

osobistych chronionych prawem cywilnym, 

2. Nie zawiera danych i informacji, które uzyskałam/em w sposób niedozwolony, 

3. Nie była podstawą nadania tytułu zawodowego ani mojej, ani innej osobie. 

 

Oświadczam ponadto, że treść rozprawy doktorskiej, zapisanej na przekazanym przeze mnie 

jednocześnie nośniku elektronicznym, jest zgodna z treścią zawartą w wydrukowanej wersji 

rozprawy doktorskiej, przedstawionej w procedurze nadania stopnia doktora.  

 

 

 

 

miejscowość, dn. .........................    ........................................................ 
         (czytelny podpis doktorantki/ta) 

 



Załącznik Nr 5  

do Regulaminu 

antyplagiatowego  

w Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym w Katowicach 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że treść rozprawy doktorskiej doktoranta/ki 

  

Imię (imiona) i nazwisko autora rozprawy doktorskiej: 

....................................................................................................................................................... 

 

 

pt. : ............................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

przedstawionej przez doktoranta/kę w formie wydruku, została skontrolowana przez funkcję 

kontroli zgodności prac  i: 

 

jest identyczna*   

 

nie jest identyczna*  

 

 

z treścią zapisaną na dołączonym do rozprawy doktorskiej nośniku elektronicznym. 

 

 

 

 

miejscowość, dn. .........................    ..................................................... 

         (Promotor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 6  

do Regulaminu 

antyplagiatowego  

w Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym w Katowicach 

 

PROTOKÓŁ OCENY ORYGINALNOŚCI ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

NA PODSTAWIE RAPORTU JSA 

 

1. Imię i nazwisko doktoranta/ki………………................................................................................ 

2. Tytuł rozprawy doktorskiej: 

 ...................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Po zapoznaniu się z analizą raportu wygenerowaną przez JSA dla rozprawy doktorskiej, stwierdzam, 

że*: 

 

 wykryte w rozprawie doktorskiej zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamion plagiatu.  

W związku z powyższym uznaję pracę za samodzielną i dopuszczam ją do obrony. 

 wykryte w rozprawie doktorskiej zapożyczenia są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu. 

W związku z powyższym, nie dopuszczam pracy do obrony i kieruję zawiadomienie do 

Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 287 ust. 2 pkt 1)-5) ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574  

z późn. zm.). 

 w rozprawie doktorskiej znajdują się intencjonalne zniekształcenia tekstu, wskazujące na 

próbę ukrycia nieuprawnionych zapożyczeń. W związku z powyższym, nie dopuszczam pracy 

do obrony i kieruję zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie 

art. 287 ust. 2 pkt 1)-5) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). 

 

Uzasadnienie: 

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

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

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

 

………………… 

miejscowość i data 

 

 

........................................................  

  Podpis promotora                         

 

 

**właściwe zaznaczyć znakiem X 

 

 


