
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2019 

Rys.1. Wzór strony tytułowej 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Wydział…………………………………………… 

Kierunek …………………………………………. 

Specjalność……………………………………….. 

Imię i nazwisko 

Numer albumu 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ 

praca licencjacka/inżynierska/magisterska 

napisana pod kierunkiem 

PŁOCK rok 

 



Załącznik nr 2do Zarządzenia Nr 87/2019 

Rys.1. Wzór strony tytułowej 

The Mazovian State University in Płock 

Name of Faculty…………………………………………… 

Field of study ……………………………………………… 

Full name of the author 

Student no. 

TITLE OF THE THESIS 

Thesis written  

under the supervision of 

PŁOCK year 

 



Załącznik nr 3do Zarządzenia Nr 87/2019 

Imię i nazwisko : 

Numer albumu: 

Wydział: 

Kierunek: 

Specjalność: 

Tryb studiów: 

OŚWIADCZENIE 

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam,  

że niniejsza praca dyplomowa: 

• Została przygotowana przeze mnie osobiście i samodzielnie i że nie korzystałem 

(-am) ze źródeł innych niż wymienione w pracy; 

• nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku  

nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, 

• nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony,  

• nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani 

mnie, ani innej osobie. 

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją 

elektroniczną. 

data         własnoręczny podpis 

  



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 872019 

Streszczenie pracy dyplomowej 

Imię i nazwisko autora pracy:……………………………………………………………….. 

Nr albumu:…………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko promotora pracy:…………………………………………………………… 

Temat pracy dyplomowej 

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

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

Słowa kluczowe (max. 9, charakterystyczne nazwy i określenia będące przedmiotem 

pracy)…………………………………………………………………………………………

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

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

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

Streszczenie (max. 1000 znaków, główne treści, tezy, wyniki i wnioski) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Title 

……………………………………………………………………………………………….

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

Keywords 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

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

  



Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 87/2019 

…………………………     Płock, dnia…………… …r. 
Pieczęć służbowa szkoły 

Pan/Pani: ……………………………………………. 

Proszę ………………………………………. o ocenę załączonej pracy 

licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej1studenta :………………………………………. 

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

Dziekan Wydziału 

………………………… 

Ocena pracy dyplomowej 

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

Nazwisko i imię : ……………………………………………………………………………………... 

Nr albumu: ............................ imię i nazwisko promotora/recenzenta1………………….….. 

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

Wydział……………………………………………………………………………………… 

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule .............................................. 

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

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

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

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

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

3. Merytoryczna ocena pracy: ................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

4. Inne uwagi : ........................................................................................................................  

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

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

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

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu2: 

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

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

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

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



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) 

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

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

9. Pracę oceniam jako: ....................................................................................................……. 

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

data           podpis 

1. właściwe podkreślić 

2. dotyczy tylko pracy magisterskiej 

  



Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 87/2019 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Tytuł pracy dyplomowej ………………………. 

Wydział……………………………………... 

Studia ………………………………………. 

Numer dyplomu …………../………………….. 

Protokół 

Komisji Egzaminu Dyplomowego 

z dnia ………………. 

Pan\i…………………………. imię ojca................................................................................. 

data urodzenia …………………………………r. nr albumu ................................................. 

kierunek …………………. specjalność .................................................................................. 

rok immatrykulacji ……………………….. 

zdawał\a egzamin dyplomowy przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: 

1.Przewodniczący ............................................................ 

2. Promotor ..................................................................... 

3. Recenzent ................................................................... 

Zadane pytania: Ocena z odpowiedzi 

1. ................................................................................. ............................................................ 

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

2. ................................................................................. ............................................................ 

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

3. ................................................................................. ............................................................ 

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

Komisja jednogłośnie/większością głosów* uznała, że złożył\a Pan\i egzamin dyplomowy 

z wynikiem …………………………………………………………………………………. 

Biorąc pod uwagę: 

1. ocenę pozytywną egzaminu dyplomowego x 1/5 = 

2. średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych w toku studiów x 3/5 = 

3. ocenę pracy dyplomowej x 1/5 = 

Komisja Egzaminacyjna postanowiła nadać tytuł licencjata/inżyniera/magistra1 

Ostateczny wynik studiów (do wpisania na dyplomie) 

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

Uzasadnienie: ………………………………………..……………………………………… 

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

Podpis Przewodniczącego Komisji Podpisy członków Komisji 

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

                                                                                                     ……………………………. 
*niepotrzebne skreślić 

1. właściwe pokreślić 



Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 87/2019 

Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych 

przechowywanych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym 
 

1. Oświadczam, że każda praca przejściowa, dyplomowa sprawdzana w JSA: 

1) jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1191 z dn. 2018.06.21) oraz dóbr osobistych 

chronionych prawem cywilnym, 

2) nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/łam w sposób niedozwolony, 

3) nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie ani innej osobie; 

4) jest związana z zaliczeniem studiów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mazowiecką 

Uczelnię Publiczną z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, będącą Administratorem Danych 

Osobowych, moich danych, w trakcie korzystania z JSA w celu prawidłowego świadczenia usługi kontroli 

antyplagiatowej prac dyplomowych (na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 76 ust. 4, art. 351, art. 356 ust. 1 Ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), jak również w celach operacyjnych i statystycznych 

związanych z prowadzeniem JSA. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie 

dobrowolnie, posiadam wiedzę o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawie przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3. Wyrażam zgodę na poddanie mojej pracy kontroli za pomocą JSA, w tym wgranie do systemu pliku z pracą na czas 

trwania procesu dyplomowania oraz na umieszczenie częściowych informacji o treściach pracy (jednostronnych – nie 

pozwalających na odtworzenie pełnej treści pracy) w bazie danych Uczelni oraz w bazie danych operatora JSA, w 

celu ochrony go przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a i wyrażam 

na to zgodę, by JSA porównywał tekst mojej pracy z tekstem innych prac, znajdujących się w bazie danych Uczelni, 

z tekstami dostępnymi w zasobach globalnego Internetu, z bazą JSA oraz bazą Ogólnopolskiego Repozytorium Prac 

Dyplomowych. 

4. Wyrażam zgodę, aby moja praca pozostała w bazie danych Uczelni przez okres 50 lat. Oświadczam, że zostałem/am 

poinformowany/a i wyrażam na to zgodę, że tekst mojej pracy stanie się elementem porównawczej bazy danych 

Uczelni, która będzie wykorzystywana, na zasadach określonych przez Uczelnię, w celu dokonywania kontroli 

antyplagiatowej prac dyplomowych, a także innych tekstów, które powstaną w przyszłości. 

 

Ponadto oświadczam, że niniejsza elektroniczna wersja pracy dyplomowej jest identyczna z papierową wersją, która 

została zatwierdzona przez promotora oraz spełnia wszystkie wymogi narzucone przez procedurę antyplagiatową.  

 ……………………………..     …………………………………………………… 
                Data        Podpis autora pracy 



Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 87/2019 

Oświadczenie Promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej 

do procedury antyplagiatowej 

Wydział 

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

Kierunek 

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

Typ studiów:  stacjonarne  niestacjonarne 

Promotor 

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

Recenzent  

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

Autor 

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

Tytuł pracy  

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

Rodzaj pracy:  licencjacka  inżynierska  magisterska  

Numer próby:  pierwsza  druga 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie weryfikacji pracy w JSA. 

………………………..   ……………………………………………………… 

Data          Podpis kierującego pracą (Promotora) 

  



Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 87/2019 

Wzór naklejki na płytę 
 

MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA 

W PŁOCKU 

WYDZIAŁ ……………………………….………….…….. 

KIERUNEK ………………………...…….…….…… 

TYP STUDIÓW:  stacjonarne  niestacjonarne 
 

Imię Nazwisko …………………………………….. 

Nr albumu: ……………………… 
 

TYTUŁ PRACY: ………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 
 

Promotor ………….………………………….. 

Recenzent ………….…..……………………… 
 

Elektroniczna wersja pracy zatwierdzona do procedury antyplagiatowej 
 

Praca:  licencjacka  inżynierska 

 magisterska  
 

Płock 20……… 
 

Data i podpis promotora:………………………....................……. 


