Zarządzenie Nr 2 / 2019
Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie trybu składania pracy LICENCJACKIEJ

Niniejsza decyzja, będąca rozwinięciem zapisu regulaminu studiów (§ 39 ust.4),
nakłada obowiązek zamieszczenia w pracy licencjackiej, – jako jej integralnej części:

1) Oświadczenia, że praca ta nie narusza praw autorskich osób trzecich;
2) Streszczenia pracy licencjackiej.

Decyzja niniejsza obowiązuje od 7 marca 2019 roku.

Wzór oświadczenia oraz zasady konstrukcji streszczenia zawierają załączniki nr 1 i 2.

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
Dr hab. Ewa Roszkowska
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Załącznik nr 1.

Każda praca licencjacka, oprócz poszczególnych rozdziałów pracy, powinna
zawierać:

1. Streszczenie pracy licencjackiej– umieszczone na końcu pracy po spisie
literatury.
Jest to „samodzielny” tekst zwierający około 100 słów (2500 znaków łącznie ze
spacjami – zwykle jest to strona maszynopisu).
Streszczenie powinno zawierać:
− sformułowanie celu badań,
− metodę badań,
− najważniejsze wyniki i wnioski.
W streszczeniu nie należy cytować literatury ani odwoływać się do tabel i rycin.

2. Oświadczenie – umieszczone po streszczeniu, podpisane przez autora, że praca
licencjacka(dyplomowa) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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Załącznik nr 2
Kraków, dnia

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
w Krakowie
OŚWIADCZENIE

Ja ………………………………………………………………………………………...
/nazwisko i imię/
świadoma(y) odpowiedzialności karnej oświadczam, że przedkładana praca
licencjacka

pt.:

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
została napisana przeze mnie samodzielnie.
Jednocześnie oświadczam, że ww. praca

nie narusza praw autorskich w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, Dz. U. z dnia 2002 r. Nr 197, poz. 1661) oraz dóbr
osobistych chronionych prawem cywilnym.
Ww. praca nie zawiera danych i informacji, które uzyskałam(em) w sposób
niedozwolony.
Niniejsza praca nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej
procedury związanej z nadaniem dyplomów uczelni lub tytułów zawodowych.
Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody* na udostępnienie mojej pracy dla
celów naukowych i dydaktycznych.

……………………………………
/podpis/
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