
 

  
 

dr hab. Krzysztof Polkowski  Gdańsk, 11.12.2019 r.

Rektor Akademii Sztuk Pięknych 

w Gdańsku 

 

 

Zarządzenie nr 85/2019 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

z dnia 11 grudnia 2019  roku 

 

w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu 

dyplomowania na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich oraz zasad przygotowania części teoretycznej pracy 

dyplomowej w formie pisemnej  

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1668 z 

póź. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się ujednolicony wzór strony tytułowej części teoretycznej w 

formie pisemnej prac dyplomowych, realizowanych w Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku stanowiący załącznik nr 1a i 1b 

2. Wprowadza się ujednolicony wzór oświadczeń studenta stanowiący 

załącznik nr 2 

3. Wprowadza się ujednolicony wzór protokołu dopuszczenia do egzaminu 

dyplomowego stanowiący załącznik nr 3 

4. Wprowadza się ujednolicony wzór protokołu egzaminu magisterskiego, 

licencjackiego stanowiący załącznik nr 4 

5. Wprowadza się ujednolicony wzór karty obiegowej stanowiący załącznik 

nr 5 

6. Wprowadza się ujednolicone zasady przygotowania części teoretycznej w 

formie pisemnej prac dyplomowych stanowiący załącznik nr 6 

7. Wprowadza się ujednolicony wzór zgody na poddanie części teoretycznej 

w formie pisemnej prac dyplomowych procedurze antyplagiatowej  



 
 

 

stanowiącą załącznik nr 7 

8. Wprowadza się wewnętrzną procedurę obiegu pracy dyplomowej 

stanowiącą załącznik nr 8 

9. Wprowadza się ujednolicone wytyczne do przygotowania recenzji pracy 

dyplomowej  stanowiący załącznik nr 9 

10. Wprowadza się obowiązek sprawdzania części teoretycznej w formie 

pisemnej prac dyplomowych poprzez wyszukiwanie 

dziesięciowyrazowych sekwencji  z wykorzystaniem Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego z udziałem promotorów lub opiekunów  części 

teoretycznej pracy dyplomowej. 

11. Powołuje się administratora Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w 

osobie Pana Piotra Chałkowskiego.                                

 

§ 2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Z tym dniem traci moc zarządzenie nr 54/2017 z dnia  29.11.2017 r. oraz 

27/2018 z dnia 11.06.2018 r. zarządzenie nr 57/2018 r. z dnia 13.12.2018 r.  

 

 

 

1. Załącznik nr 1a i 1b - wzór strony tytułowej 

2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia autora pracy dyplomowej  

3. Załącznik nr 3 - wzór protokołu dopuszczenia do egzaminu dyplomowego 

4. Załącznik nr 4 - wzór protokołu egzaminu magisterskiego, licencjackiego 

5. Załącznik nr 5 - wzór karty obiegowej  

6. Załącznik nr 6 - zasady przygotowania części  teoretycznej pracy 

dyplomowej 

7. Załącznik nr 7 - wzór zgody na poddanie części teoretycznej pracy 

dyplomowej  procedurze antyplagiatowej  

8. Załącznik nr 8 - obieg  pracy dyplomowej 

9. Załącznik nr 9 - wytyczne do przygotowania recenzji pracy dyplomowej   

 

 



 
 

 

 


