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Wydział Humanistyczny

WyMoGl DoTyczAcr ztożrrulA pRAcy DypLoMoWEJ
Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego Student składa w dziekanacie
Wydziału H u man istycznego następujące doku menty:
1. Tekst pracy dyplomowej w wersji ostatecznej, tej samej, która była sprawdzana przez
Promotora w JSA, powinien zostać złożonyw postaci 2 wydruków, w tym 1 egzemplarz
pracy przeznaczony do archiwum oraz pliku elektronicznego na 2 dyskach CD lub DVD w
formacie PDF (wyłącznie w wersji edytowalnej) wraz z wgranym Oświadczeniem
studenta na co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu dyplomowego.

W przypadku, kiedy egzamin dyplomowy przeprowadza się w trybie zdalnym praca
dyplomowa powinna zostać złozona w postaci 1wydruku egzemplarza przeznaczonego
do archiwum.

ż.

oświadczenie, stanowiące za|ączniki nr t do Zarządzenie Nr 97/2O2L Rektora PWSZ
wTarnowie z dnia 3listopada 202tr. dostępny jest na stronie WH w zakładce Egzamin
dyplomowy.

3.

Dowód wpłaty za dyplom (do wglądu). Opłata za dyplom wynosi 60 zł.
Wpłatę należy dokonać przelewem na konto Uczelni PWSZ Tarnów,
nr konta bankowego: Pekao S.A.35 L24OI9LO 1111 0010 2L426446\.

4.

Ewentualny wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim lub niemieckim lub
francuskim wraz z potwierdzeniem opłaty za w/w odpis (aOzł).

wvmogi dotvczace egzemplarza pracv dvplomowei przeznaczonego do archiwum:
- wydruk dwustronny,
- czcionka 12 pkt., tytuły rozdziałów i podrozdziałów pogrubione,
- interlinia pojedyncza,
- marginesy: lewy: 3,5 cm, prawy: 1.5 cm, górny: 2.5 cm, dolny 2.5 cm
- praca oprawiona w okładkę do bindowania
Dziekan Wydziału może przesunąć termin złozenia pracy dyplomowej nie dłuzej niz
o trzy miesiące z wyłączeniem okresu wakacji letnich określonych w zarządzeniu Rektora.
Stosowne podanie należy zhożyć w dziekanacie Wydziału Humanistycznego nie później niż
do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów.

Tarnów, dnia !3.t2.2021,
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ZałącznikNr l

Do Zarządzenia Nr 9'712021
Ręktora PWSZ w Tarnowię z dnia3listopada 2027 r.

OŚWIADCZENIE STUDENTA
Jantżej podpisany,
studentlka Wydziału:
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
oświadczam, że :
1) praca inzynierska / licencjacka / magisterska / x w wersji elektronicznej pt.

- została wykonana przez mnie samodzielnie,
- nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U, z 2018 r., poz. 1191 z pó źn. zm,) oraz dobr
osobistych chronionych prawem,
- jest wersją ostateczną, sprawdzoną w jSA i zatwierdzonąprzez promotora,
- jest zgodna z wersją drukowaną i elektroniczną przedstawioną do egzaminu dyplomowego
w Państwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Tarnowie,
- nię zawiera informacji podlegającydt ochronie na podstawie przepisów o ochronie
informacj i niej awnych;
2) wyrażamzgodę na udostępnianie praay w Bibliotece Państwowej Wyzszej Szkoły
Zawodowej w Tarnowie - TAK / NIE*;

3) wyrażam zgodę na przechowywanie. przetwarzanie i udostępnianie moich danych
odosobowych (autor, tytuł, promotor) - TAK / NIE*;
4 ) udzielam zgody na publikację pełnego tekstu placy inzynierskiej / licencjackiej /

magisterskiej* w Repozytorium Uczelnianym5) Udzielam

PWSZ w Tarnowi

ponizszych polach eksploatacji

TAK / NIE*;;

e na azas nięoznaczony nieodpłatnej, niewył ącznej

licencji na

:

a) utrwalanie i wprowadzanie do obrotu cyfrowej wersji pracy, w szczególności w postaci
publikacji na stronie internetowejBazy Wiedzy - TAK / NIE*;

b) publiczne udostępnianie (rozpowszechnianie) pracy w taki sposób, abykażdy mógł mieć
dostęp do pracy lub jej fragmentu w miejscu i w czasie przęz siebie wybranym - TAK / NIE*.

Tarnów, dn
(podpis studenta)

* niepotrzebne skreślić

