
Zarządzenie Nr 34/2022 

Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie 

z dnia 5 maja 2022 roku 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania                     

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego, procedur obowiązujących przy sprawdzaniu pisemnych prac 

dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz zasad 

umieszczania prac w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych 

 oraz Repozytorium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie  

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 roku, poz. 574 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§1. 

 

W Zarządzeniu Nr 97/2021 Rektora  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie                

z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Tarnowie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, procedur obowiązujących 

przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego oraz zasad umieszczania prac w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych 

Prac Dyplomowych oraz Repozytorium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie „w sprawie zasad funkcjonowania w Akademii 

Nauk Stosowanych w Tarnowie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, procedur 

obowiązujących przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz zasad umieszczania prac w Ogólnopolskim 

Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych oraz Repozytorium Akademii Nauk 

Stosowanychw Tarnowie”; 

2) nazwę „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie” i jej odmiany zastępuje się 

nazwą „Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie” i jej stosownymi odmianami; 

3) skrót „PWSZ w Tarnowie” zastępuje się skrótem „ANS w Tarnowie”;  

4) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

 

 

§2. 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                   Załącznik 

Do Zarządzenia Nr 34 /2022 

Rektora ANS w Tarnowie z dnia  5 maja 2022 r. 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE STUDENTA 
 
 
 

Ja niżej podpisany, 

student/ka Wydziału: ................................................................ 

Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie  

oświadczam, że : 

1) praca inżynierska / licencjacka / magisterska / * 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.) oraz dóbr 
osobistych chronionych prawem,  

- jest wersją ostateczną, sprawdzoną w JSA i zatwierdzoną przez promotora,  
- jest zgodna z wersją drukowaną i elektroniczną przedstawioną do egzaminu dyplomowego 

w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, 

- nie zawiera informacji podlegających ochronie na  podstawie przepisów o ochronie 
informacji niejawnych; 

 

2) wyrażam zgodę na udostępnianie pracy w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych                        

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 pracy inżynierskiej / licencjackiej / 

magisterskiej* w Repozytorium Uczelnianym- TAK / NIE*; 

 

5) Udzielam ANS w Tarnowie na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na 

poniższych polach eksploatacji : 

 

a) utrwalanie i wprowadzanie do obrotu cyfrowej wersji pracy, w szczególności w postaci 

publikacji na stronie internetowej Bazy Wiedzy - TAK / NIE*; 

 

b) publiczne udostępnianie (rozpowszechnianie) pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

dostęp do pracy lub jej fragmentu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - TAK / NIE*. 

 

 

Tarnów, dn..............................................                                                .................................. 

          (podpis studenta) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


