Załącznik nr 1
do Regulaminu funkcjonowania
systemu antyplagiatowego

Oświadczenie studenta
1. Oświadczam, że praca dyplomowa pt. ….……………………………………
……………………………………………………………………………………….
sprawdzana w systemie antyplagiatowym:
1) jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich w rozumieniu
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666) 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 Politechnice Lubelskiej.
2. Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie
fragmentów mojej pracy dyplomowej w publikacjach naukowych
pracowników Politechniki Lubelskiej za zgodą dyrektora Instytutu/
kierownika Katedry* ......................................................................... na zasadach
wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666).
3. Ponadto oświadczam, że treść pracy przedstawionej przeze mnie
do obrony, zawarta na przekazywanym nośniku elektronicznym, jest
identyczna z jej wersją drukowaną.

...............................................
Miejscowość i data

* niepotrzebne skreślić

................................................
Podpis studenta

Załącznik nr 2
do Regulaminu funkcjonowania
systemu antyplagiatowego
OPINIA
promotora na temat oryginalności pracy
oraz w sprawie dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej:
licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej*
Oświadczam, że zapoznałem się z raportem podobieństwa wygenerowanym przez system
antyplagiatowy dla pracy:
Imię i nazwisko autora:
………………………………………………………………..…………………………………………
Tytuł pracy:
………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………
Promotor:
………………………………………………………………..…………………………………………
Kierunek studiów:
………………………………………………………………..…………………………………………
Po analizie raportu prawdopodobieństwa stwierdzam, co następuje:
 praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń i spełnia warunki dopuszczenia
do obrony
 wykryte w pracy zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamion plagiatu.
W związku z powyższym uznaję pracę za samodzielną i dopuszczam ją do obrony
 wykryte w pracy zapożyczenia nie noszą znamion plagiatu, ale ich nadmierna ilość
budzi wątpliwości co do jej merytorycznej wartości w związku z brakiem
samodzielności jej autora. W związku z powyższym praca powinna zostać ponownie
zredagowana pod kątem ograniczenia zapożyczeń
poprawa 1
poprawa 2
 wykryte w pracy zapożyczenia są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu.
W związku z powyższym nie dopuszczam pracy do obrony i kieruję zawiadomienie
do rektora w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 214 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.)
 w pracy 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 w celu rozpatrzenia sprawy w trybie
art. 214 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.)
Uzasadnienie:
………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………

...................................
Data

* niepotrzebne skreślić

................................................
Podpis promotora

