
Załącznik nr 1  
do Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów SGGW wprowadzonego zarządzeniem nr 4 Rektora SGGW  z dnia 24.01.2011 

w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów SGGW 
Annex No. 1 

to thesis antiplagiarism regulations of WULS-SGGW students introduced by WULS-SGGW Rector’s regulation No. 4 of  24.01. 2011 
on the implementation of thesis antiplagiarism regulations of WULS-SGGW students 

 
………………………..............................   Warszawa, dn. ….…………… 
(imię, nazwisko studenta; student’s name and surname) 
 
……………………                                            Pan/i/ Dziekan Wydziału (Dean of the Faculty) 
(nr albumu; index No.)                                            Kierownik Studiów Międzywydziałowych 
……………………….. 
(tel. kontaktowy; phone)                                                         …………………………………………… 
    

 
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego 

(Application for admission to master’s examination) 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie mnie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie terminu tego egzaminu.  

Ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów uzyskałem pozytywne oceny, a praca dyplomowa 
I kindly request for admission to master’s examination and for specifying the date of the exam. I passed all compulsory exams and master’s thesis titled: 
 pt.………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………… 
została przyjęta w dniu ………..…… przez …………………………………….…………………………… 
was accepted on the day                                    by        (tytuł, imię, nazwisko promotora; academic degree, name and surname of the tutor) 
 
Udzielam, jako autor pracy dyplomowej, Uczelni nieodpłatnie i na czas nieokreślony prawa do korzystania z treści obronionej przeze mnie pracy 
dyplomowej w zakresie (As the author of the thesis, I provide  the University rights to use the contents of defended thesis free of charge and  for an indefinite 
period in the following matters): 
 
1) wprowadzenia tekstu pracy dyplomowej do bazy porównawczej systemu antyplagiatowego i przetwarzania w systemie antyplagiatowym. 
Przez przetwarzanie rozumiem wyłącznie porównywanie przez system antyplagiatowy treści pracy dyplomowej z innymi dokumentami oraz 
generowanie przez system antyplagiatowy raportu podobieństwa umożliwiającego ocenę, czy praca dyplomowa zawiera fragmenty identyczne z 
fragmentami innych dokumentów znajdujących się w bazie oraz w internecie (the introduction  of the text of the thesis to the comparative database of 
antiplagiarism system and processing in antiplagiarism system limited exclusively to comparison of thesis contents with other documents by antiplagiarism system 
and generate similarity report to assess whether thesis contains fragments of identical to portions of other documents held in database or Internet),  

2) wprowadzenia pracy dyplomowej do uczelnianej elektronicznej bazy prac (the introduction of the  thesis to the University thesis electronic database),  

3) udostępniania pracy dyplomowej dodanej do bazy porównawczej systemu antyplagiatowego innym uczelniom, w celu wykorzystania tekstu 
pracy dyplomowej do wykonania analizy porównawczej dokonywanej systemem antyplagiatowym (access of other universities to the thesis added to 
comparative database of antiplagiarism system in order to use the thesis contents to prepare comparative analysis carried out by antiplagiarism system).  
 
 
………………………………..   …………………………… 
(podpis promotora; tutor’s signature)   (podpis studenta; student’s signature) 
 
O recenzję pracy dyplomowej proszę; I request for review of my master thesis Mrs/Mr 
 
Pana/ią/………………….………………………………………     ………..……………………… 
    (podpis Dziekana; Dean’s signature) 
_________________________________________________________________________ 
Praca została zweryfikowana w systemie antyplagiatowym i nie stwierdzono / stwierdzono1 przekroczenia 
współczynnika podobieństwa. Master thesis was reviewed by way of antiplagiarism system and the rate of similarity  was not/was exceed. 
 
 
 
 

 ………………………...………………… 
 (pieczątka imienna i podpis pracownika dziekanatu;  
                           stamp and signature of Dean’s office employee) 

                                                
1 Niepotrzebne skreślić. W przypadku stwierdzenia przekroczenia współczynnika należy wypełnić dokument „Decyzja o 
dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia w pracy górnej granicy współczynnika podobieństwa”. 


