
REGULAMIN DYPLOMOWANIA 

NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE 

WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH 

W ZABRZU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH 

  

 

     PRACA DYPLOMOWA 

 
§1 

 

1. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia określonego  

w aktualnym Regulaminie Studiów. 

 

2. Dziekan Wydziału na wniosek promotora pracy lub na wniosek studenta może przesunąć 

termin złożenia pracy dyplomowej w przypadku: 

a) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, 

b) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie  

z uzasadnionych przyczyn.  

Termin złożenia pracy w tych przypadkach może być przesunięty nie więcej niż o dwa 

miesiące od terminu określonego w ust. 1. 

 

3. W razie dłuższej nieobecności promotora pracy dyplomowej, która mogłaby wpłynąć na 

opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązek kierowania pracą. Zmiana promotora pracy w okresie ostatnich  

6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów może stanowić podstawę do przedłużenia 

terminu złożenia pracy dyplomowej na zasadach określonych w pkt 2 . 

 
§2 

 

W okresie przedłużenia student zachowuje uprawnienia studenckie z zastrzeżeniem 

dotyczącym prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonego przepisami odrębnymi. 

 
§3 

 

Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie określonym w § 1 pkt. 1 zostaje 

skreślony z listy studentów. 

 
§4 

 

1. Prace dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego ze 

stopniem co najmniej Doktora. 

 

2. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony do końca IV semestru zajęć. Student po 

uzgodnieniu z promotorem określa temat pracy, który jest zgodny z wymogami 

określonymi w programie kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne. Temat pracy 

zatwierdza promotor przez złożenie podpisu w Deklaracji realizacji pracy dyplomowej 

(załącznik 1) a następnie Dziekan Wydziału. 

 

3. Praca licencjacka: 

a) jest przygotowana samodzielnie przez studenta pod kierunkiem promotora, 

b) temat pracy powinien być związany z tematyką z zakresu medycyny ratunkowej  

i ratownictwa medycznego, 



c) podlega recenzji, 

d) stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego. 

 

4. Praca licencjacka może być opracowaniem o charakterze: 

a) badawczym - analiza wybranego problemu na podstawie ankiet personalnych, 

dokumentacji medycznej, itp. 

b) poglądowym - aktualny stan wiedzy na temat wybranego problemu naukowego. 

 

5. Wymagania merytoryczne  

Praca powinna zawierać: 

a) wyraźne określenie problemu badawczego, 

b) odniesienia do piśmiennictwa dotyczącego problemu badawczego, 

c) szczegółowy opis materiału i metody. 

 Przygotowanie pracy licencjackiej powinno ukształtować umiejętności: 

a) samodzielnego studiowania piśmiennictwa, 

b) diagnozowania i oceny problemów, 

c) identyfikacji i analizowania obserwowanych zjawisk,  

d) wyciągania właściwych wniosków, 

e) czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej do 

logicznego toku wywodów, 

f) posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem. 

 

6. Wymagania formalne 

Układ pracy: 

a) strona tytułowa według wzoru (załącznik 2), 

b) spis treści, 

c) wstęp - przedstawienie badanego problemu –np. definicje, historia, epidemiologia 

powołując się na piśmiennictwo,  

d) założenia i cele pracy - motywacja wyboru tematu pracy, określenie w punktach 

celów,  

e) materiał i metody - określić szczegółowo materiał badawczy, w przypadku pracy 

badawczej zastosowane metody i narzędzia badawcze, 

f) wyniki badań lub szczegółowe przedstawienie problemu odpowiadającemu tytułowi 

pracy,  

g) omówienie wyników i dyskusja w pracy badawczej lub podsumowanie w pracy 

poglądowej, 

h) wnioski - syntetyczne  wnioski  wynikające z  tematu i  odpowiadające  na cele  pracy, 

i) wykaz cytowanego piśmiennictwa według kolejności cytowania, zgodny  

z wymaganiami opisu bibliograficznego, 

j) streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe,  

k) wykaz tabel i rycin, 

l)  wykaz załączników, 

m) oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy według wzoru 

(załącznik 3). 

 

7. Wymagania edytorskie 

Maszynopis pracy licencjackiej powinien spełniać następujące wymagania: 

a) format arkusza papieru A4, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki 

podstawowej: 12 pkt., odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, 

b) marginesy: lewy 3,5 cm; prawy, górny i dolny: 2,5 cm,  

c) stosować wyrównanie tekstu do obu marginesów, 

d) w ramach rozdziałów stosować akapity, 



e) wszystkie strony pracy muszą być ponumerowane - pierwszą stroną jest strona 

tytułowa, na której nie wpisuje się numeru strony, numeracja pozostałych stron  

w stopce, 

f) tytuły rozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką Times New Roman  

o rozmiarze 14 pkt.; tytuły podrozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką 

12 pkt.; poniżej każdego tytułu należy zostawić przestrzeń o szerokości 12 pkt.; nie 

należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów, 

g) zalecana objętość pracy: około 50-60 stron, 

h) wszystkie tabele zamieszczone w pracy powinny być ponumerowane według 

kolejności zamieszczenia oraz powinny być opisane tytułem umieszczonym nad tabelą 

- po tytule nie stawiamy kropki, 

i) wszystkie ryciny, w tym zdjęcia, wykresy, schematy w pracy powinny być 

ponumerowane według kolejności zamieszczenia oraz powinny być opisane tytułem 

umieszczonym pod ryciną - po tytule stawiamy kropkę, 

j) odniesienia do piśmiennictwa w tekście pracy w rozdziałach: wstęp, materiał  

i metody, wyniki i dyskusja należy zaznaczać za pomocą liczb arabskich 

umieszczonych w nawiasach kwadratowych np. [27], 

k) odniesienia do źródeł internetowych w tekście pracy należy zaznaczyć za pomocą 

liczb arabskich w nawiasach kwadratowych np. [27],  

l) w spisie piśmiennictwa powinny znaleźć się wszystkie pozycje cytowane w pracy 

uporządkowane i ponumerowane według kolejności cytowania.  

 

Format spisu piśmiennictwa 

 

- zapis dla artykułu z czasopisma: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł artykułu, tytuł 

czasopisma (zgodny z Medline, PubMed ), rok, tom, strony. 

 

Wzór: 1. Kowalski N., Nowak A. System ratownictwa w Polsce. Zdrowie publiczne. 2000, 

33, 210-223. 

 

- zapis dla pozycji książkowej: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł, wydawca, miejsce 

publikacji, rok wydania.  

 

Wzór: 1. Kowalski ZG. Medycyna ratunkowa i katastrof. PZWL, Warszawa, 2005.  

 

- zapis dla rozdziału z książki: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł,[W:] tytuł, nazwiska  

i inicjały imion redaktorów tomu, wydawca, miejsce wydania, rok, strony.  

 

Wzór: 1. Kawczyńska-Butrym A. Stany nagłe w chirurgii. [W:] Medycyna ratunkowa. 

[Red.:] Kowalski Z. PZWL, Warszawa, 2004, 203-248. 

 

- określenia witryn Internetowych powinny zawierać: nazwisko autora, tytuł witryny, adres 

internetowy witryny podany w nawiasie kwadratowym. 

 

Wzór: 1. Mariah Snyder.: Complementary therapies - are really nursing ?  

[ http://www.nursingworld.org/ojin/topic15/tpc15toc.htm] w The Online Journal of Issues in 

Nursing  

 

8. Oceny pracy dyplomowej dokonuje na załączonym druku promotor pracy oraz jeden  

recenzent ze stopniem co najmniej doktora (załącznik 4). Recenzenta zatwierdza Dziekan 

Wydziału na podstawie propozycji Promotora. Ocena pracy dotyczy przede wszystkim: 

 

http://www.nursingworld.org/ojin/topic15/tpc15toc.htm


- zgodności treści pracy z tytułem pracy, celami i wnioskami, 

- układu pracy i kompletności pracy, 

- merytorycznej oceny pracy, samodzielnego wkładu w pracę,  

- charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł, 

- poprawność języka, techniki pisania itp. 

 

9. Dziekanat jest odpowiedzialny za techniczne przygotowanie egzaminu dyplomowego.  

 

 

SEMINARIUM DYPLOMOWE 

 
§5 

 

Celem seminarium dyplomowego jest kontrola postępów i pomoc w realizacji pracy 

dyplomowej, szczególnie w ostatniej fazie jej powstawania. W ramach prowadzonego przez 

promotora seminarium dyplomant powinien uzyskać wiedzę na temat: 

- zasad pisania pracy, 

- stosowania metod badawczych, 

- dokumentowania wyników badań, 

- odwoływania się do piśmiennictwa i źródeł internetowych 

- sposobów prezentacji wyników swojej pracy i poddawania ich publicznej dyskusji. 

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY 

 
§6 

 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

a) zdanie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów 

przewidzianych w planie studiów, 

b) zaliczenie praktyki zawodowej, 

c) uzyskanie łącznej liczby punktów ECTS, określonej dla studiów sześciosemestralnych 

co najmniej 180,  

d) uzyskanie ocen co najmniej dostatecznych z pracy dyplomowej od promotora  

i recenzenta. 

e) złożenie u promotora jednego egzemplarza pracy dyplomowej, wydrukowanej 

jednostronnie i oprawionej w twardą okładkę. 

f) złożenie w Dziekanacie w przewidzianym przepisami terminie, dwóch egzemplarzy 

pracy dyplomowej: 

- jeden egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej – praca musi być zatwierdzona  

i podpisana przez promotora, wydrukowana dwustronnie, oprawiona w miękką 

okładkę,  

- jeden egzemplarz pracy dyplomowej zatwierdzonej i podpisanej przez promotora, 

który następnie wraz z drukami oceny będzie dostarczony recenzentowi. Praca ma być 

wydrukowana jednostronnie i oprawiona w twardą okładkę,  

- wersji elektronicznej pracy- płyta w kopercie wklejona na końcu pracy egzemplarza 

archiwalnego w formacie .DOC/.DOCX (dokument programu MSWord), .RTF (Rich 

Text Format), .PDF (Portable Document Format), .TXT (plik tekstowy), .ODT (Open 

Office Document), dostarczoną na nośniku CD lub DVD, (maksymalny rozmiar pliku 

pracy pisemnej wynosi 15MB), 

g) dostarczenie do Dziekanatu: 



  - oświadczenia o prawach autorskich według wzoru (załącznik 3) – oświadczenie 

powinno być zamieszczone na ostatniej stronie pracy dyplomowej i własnoręcznie 

podpisane, 

- oświadczenia zgodnego z Regulaminem antyplagiatowym Śląskiego Uniwersytetu   

Medycznego w Katowicach (załącznik 5), 

-  ankiety do Suplementu (załącznik 6), 

-  formularza badania losów zawodowych absolwentów (załącznik 7), 

-  opinii promotora (załącznik 8), 

- 3 egzemplarzy umowy licencyjnej (załącznik nr 9). 

 

2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją egzaminu dyplomowego powołaną przez 

Dziekana Wydziału, w skład której wchodzą: przewodniczący oraz dwóch członków 

komisji egzaminu dyplomowego. Przewodniczącym Komisji egzaminu dyplomowego jest 

Dziekan Wydziału lub samodzielny pracownik naukowy wyznaczony przez Dziekana. 

Członkami Komisji egzaminu dyplomowego są promotor oraz recenzent pracy.  

 

3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy 

od wyznaczonej daty złożenia pracy dyplomowej. 
 

 

§ 7 
 

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 

 

2. Na egzaminie dyplomowym student prezentuje w zwięzłej formie (około 5 minut) 

założenia i cele pracy, materiał i metody, wyniki badań i wnioski.  

 

3. Ocena za pracę dyplomową stanowi średnią arytmetyczną oceny promotora i recenzenta 

oraz ocen uzyskanych z udzielonych odpowiedzi podczas obrony pracy dyplomowej.  

 

4. Bezpośrednio po dyskusji nad pracą dyplomową student przystępuje do egzaminu 

dyplomowego. W ramach egzaminu dyplomowego student odpowiada na co najmniej trzy 

pytania z zakresu programu kształcenia realizowanego w toku studiów. Odpowiedź na 

każde pytanie podlega ocenie przez komisję. 

 

5. Za ocenę egzaminu dyplomowego przyjmuje się średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych 

za odpowiedzi na pytania członków komisji. 

 

6. Ocena z egzaminu dyplomowego jest niedostateczna w przypadku wystawienia za 

odpowiedzi więcej niż jednej oceny niedostatecznej. 

 

§ 8 

 

1. W przypadku uzyskania z obrony pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny 

niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym 

terminie, Dziekan Wydziału wyznacza drugi termin jako ostateczny. 

 

2. Powtórny egzamin dyplomowy nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem jednego 

miesiąca i nie  później niż po upływie trzech miesięcy od daty egzaminu pierwszego. 

 

3. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej w drugim 

terminie, Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów. 

 



§ 9 

 

ARCHIWIZOWANIE PRAC DYPLOMOWYCH 

 

1. Prace dyplomowe archiwizowane są zarówno w postaci papierowej (w teczce akt 

osobowych absolwenta), jak i w wersji elektronicznej - na nośniku CD dołączonym do 

pracy. 

 

2.  Archiwizacją prac dyplomowych zajmuje się Dziekanat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1  



 

       

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

Imię i nazwisko studenta, numer indeksu    

 

 

Kierunek studiów……………………………. 

 

 

 

DEKLARACJA REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ 

 

 

 

 

Temat pracy dyplomowej:……………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun pracy dyplomowej:……………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

         

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

                     (data i podpis studenta) 
 

 

 

  Zatwierdzam temat 

 

 

 

…………………………… 

( data i podpis promotora) 

 

 



……………………..  

data i podpis promotora 

Załącznik 2 

 
  

 

 

 

Kierunek: Ratownictwo medyczne 

 

 

 

 

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor:        Autor: 

………………….       …………………. 

 

 

 

 

Zabrze …..(rok) 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 



Załącznik 3  

         

Zabrze, dnia ………………….. r. 

 

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

imię i nazwisko 

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

kierunek studiów 

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

numer albumu 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 Stwierdzam, że przedłożoną w Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pracę licencjacką  

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

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

opracowała(e)m samodzielnie i nie naruszyła(e)m osobistych i majątkowych praw autorskich 

osób trzecich, które chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) 

Wszystkie przytoczone w pracy teksty dosłowne innych Autorów udokumentowane zostały  

w formie dopuszczalnych cytatów. Dane, stwierdzenia i poglądy Autorów przytoczone  

w pracy niedosłownie, opatrzone zostały odpowiednimi odsyłaczami. 

 Jednocześnie oświadczam, iż na podstawie obowiązujących przepisów prawnych  

w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie praw autorskich, przedłożona 

praca nie była wcześniej publikowana i oceniana oraz że treść pracy, zapisanej na 

przekazanym przeze mnie nośniku elektronicznym, jest zgodna z treścią zawartą  

w wydrukowanej wersji pracy, przedstawionej do obrony.  

 

 

  

 

 

 

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

 podpis studenta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 4 

Zabrze, dnia ………………….. r. 

 

 
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
 

    
 

  

         Pani/Pan  

 

        ………………………………  

     

 

 

Proszę o ocenę załączonej licencjackiej pracy dyplomowej studenta:……………………………… 

 

Egzamin dyplomowy przewiduje się w dniu…………………………  

 

 

           Dziekan  

 

 

 ………………………… 

Podpis   

 

Ocena pracy dyplomowej 
 

 

 

Temat pracy: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko studenta: ……………………….………………. 

 

Nr albumu: …………………………………….………………… 

 

Imię i nazwisko Promotora: …………………………………….. 

  

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule? 

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

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

………………………… 

2. Ocena układu pracy struktury podziału treści kolejności rozdziałów, kompletności tez itp. 

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

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

……………………….. 

Merytoryczna ocena pracy: 

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

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

  

 



 

 4. Inne uwagi 

 

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

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

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

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

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

   

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?:  

…………………………………………………………………………………………………

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

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

6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł: 

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

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

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

7. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis 

 rzeczy, odsyłacze): 

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

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

  

8. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy, itp.): 

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

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

  

9. Ocena pracy dyplomowej :…………………...  

 

 

 

 

 

  

  Data          Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 5 

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 2019 r., poz. 1231) 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, zapisanej na przekazanym przeze mnie 

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

pracy, przedstawionej w procedurze dyplomowania. 

 

 

 

 

Katowice, dn. .........................    ................................................. 

        (czytelny podpis studentki/a) 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 6 

ANKIETA do Suplementu 

 

Nazwisko  

Imiona  

Data rozpoczęcia studiów       Nr albumu 

Czy Pan/i/ studiował/a/ na innej uczelni /przeniesienie/ 

 

Publikacje (np. autor/współautor „tytuł publikacji”, tytuł czasopisma rok wydania, nr czasopisma, nr stron) 

 

 

 

Nagrody (np. uzyskane miejsce na (nazwa konferencji) za „tytuł pracy”, miejsce i rok konferencji)  

 

 

 

Osiągnięcia sportowe 

 

 

 

Inne ważne osiągnięcia 

 

 
W/wym. osiągnięcia muszą być udokumentowane 

(kserokopie publikacji, dyplomu itp.) 

 
 

          
 ……………….. 

Podpis studenta 



Załącznik 7 
 

 

Szanowni Państwo,  

Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni zwraca się z uprzejmą  prośbą o wyrażenie 

zgody na wzięcie udziału w  badaniu, którego celem jest badanie losów zawodowych absolwentów.  

Badaniem zostaną objęte osoby, które wyraziły zgodę  na uczestnictwo w jego udziale  

a ankieta zostanie przesłana do Państwa drogą elektroniczną i będzie miała charakter poufny.  

Opinie absolwentów będą miały wpływ na tworzenie lepszych programów nauczania oraz zostaną 

dostosowane do zamieniającego się rynku pracy.  

 

Dziękujemy za wypełnienie formularza i życzymy wielu sukcesów. 

 

FORMULARZ 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu  

Kierunek studiów – ratownictwo medyczne  

Jestem absolwentem 

(proszę zaznaczyć znakiem „x” odpowiednią 

rubrykę) 

 

Jednolitych studiów magisterskich  

 

Studiów I stopnia (licencjackich) X 

 

Studiów II stopnia (magisterskich) 

 

 

 

Imię i Nazwisko   

Adres e-mail  

 

Wyrażam zgodę na: 

1) uczestnictwo w badaniu „Losy zawodowe absolwentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach”, które będą prowadzone drogą elektroniczną, po roku od daty ukończenia 

studiów; 

2) przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w celu przeprowadzenia badania 

„Losy zawodowe absolwentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  

 

Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie  

z art. 13 Rozporządzenia RODO: 

1) Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach -  

ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 

000289035; 

2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych dostępne są na stronie internetowej 

sum.edu.pl lub iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600; 

3) Dane osobowe przetwarza się w celu przeprowadzenia badania „Losy absolwentów Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” 

4) Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Administratora 

Danych Osobowych; 

5) Dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat.  

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych; 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 



cofnięciem; 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia badania „Losy 

Absolwentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 

10) W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji. 

 

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia treści ww. możliwe jest uzyskanie informacji 

poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie 

internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600. 

 

 

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

Data                                                                                                       Czytelny Podpis 

Nie wyrażam zgody na udział w badaniach „Losy absolwentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach”. 

 

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

Data                                                                                                       Czytelny Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iod.sum.edu.pl/


 

 

Załącznik 8 

 

Zabrze, dnia ………………….. r. 

 

 
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
 

    
 

  

         Pani/Pan  

          

          ………………………………  

     

 

 

Proszę o opinię załączonej licencjackiej pracy dyplomowej studenta:……………………………… 

 

Egzamin dyplomowy przewiduje się w dniu…………………………  

 

 

           Dziekan  

 

 

 ………………………… 

Podpis   

 

Opinia o pracy dyplomowej 
 

 

 

Temat pracy: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko studenta: ……………………….………………. 

 

Nr albumu: …………………………………….………………… 

 

Imię i nazwisko Promotora: …………………………………….. 

  

3. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule? 

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

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

………………………… 

4. Ocena układu pracy struktury podziału treści kolejności rozdziałów, kompletności tez itp. 

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

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

……………………….. 

Merytoryczna ocena pracy: 

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

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

  

 



 

 

 

 4. Inne uwagi 

 

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

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

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

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

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

   

10. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?:  

…………………………………………………………………………………………………

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

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

11. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł: 

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

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

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

12. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis 

 rzeczy, odsyłacze): 

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

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

  

13. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy, itp.): 

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

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

  

14. Opinia na temat pracy:…………………...  

 

 

 

 

 

 

   Data          Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik 9 
 

Załącznik Nr 1 

Do Zarządzenia Nr 135/2019 

z dnia 08.08.2019 r. 

stanowiący Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 70/2015 

z dnia 11.06.2015 r. 

Rektora SUM 

 

 

 

UMOWA LICENCYJNA 

 

 

zawarta w dniu ……………… w Katowicach pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym 

w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 15 reprezentowanym przez: 

Dziekana Wydziału Prof. dr hab. n. med. Alicję Grzankę działającego z upoważnienia 

Rektora zwanym w dalszej części umowy „Licencjobiorcą” 

a Panią/Panem * 

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

zamieszkałą/zamieszkałym w: 

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

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

autorem/współautorem* pracy pt: 

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

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

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

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

wykonanej pod opieką 

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

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

zwaną/zwanym* dalej „Licencjodawcą”, w następującym brzmieniu: 

 

§ 1 

 

1. Licencjodawca oświadcza, że udziela Licencjobiorcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej 

do rozpowszechniania niepublikowanej pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej poprzez 

publiczne udostępnianie w wersji papierowej, lub na nośniku danych. 



2. Licencjodawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie niepublikowanej 

dyplomowej/rozprawy doktorskiej w formie papierowej, na nośniku danych przez 

Archiwum Uczelni.  

3. Licencjodawca zobowiązuje się dostarczyć pracę w formie jednolitego pliku  

w formacie wskazanym przez właściwy Dziekanat Wydziału. 

4. Licencjodawca zobowiązuje się dostarczyć pracę w formie papierowej w ilości  

i formie wskazanej przez właściwy Dziekanat Wydziału. 

5. Licencjodawca udziela licencji, o której mowa w ust 1 na czas nieokreślony. 

6. Licencjobiorca zobowiązuje się do przechowywania pracy w postaci niezmienionej  

i z poszanowaniem praw osobistych twórcy. 

 

§ 2 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1231) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 

z późn. zm.). 

 

§ 3 

 

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, po jednym dla Licencjobiorcy  

i Licencjodawcy oraz Archiwum Uczelni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….    ………………………………… 

 Licencjobiorca       Licencjodawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


