Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 16 Rektora UW
z dnia 18 maja 2006 r.

Uniwersytet Warszawski
<Nazwa jednostki dydaktycznej, np. Wydział Chemii>

<Imię Nazwisko>
Nr albumu: <numer albumu>

<Tytuł pracy
dyplomowej>
Praca <rodzaj: magisterska lub licencjacka>
na kierunku <nazwa kierunku, np. Kulturoznastwo>
w zakresie <nazwa zakresu (specjalności), np. Hungarystyka>

Praca wykonana pod kierunkiem
<tytuł/stopień naukowy Imię Nazwisko>
<nazwa jednostki zatrudniającej kierującego pracą>

Warszawa, <miesiąc rok>

Oświadczenie kierującego pracą
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam,
że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data

Podpis kierującego pracą

Oświadczenie autora (autorów) pracy
Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa
została napisana przez mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur
związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją
elektroniczną.

Data

Podpis autora (autorów) pracy

Streszczenie
<Krótkie (maksymalnie 800 znaków) streszczenie pracy>

Słowa kluczowe
<Wykaz maksymalnie 10 słów swobodnie wybranych>

Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus)
<numer kodowy i nazwa, np. 11.3 informatyka>

{ (opcjonalnie, klasyfikator zależny od dziedziny)
Klasyfikacja tematyczna
<np. D. Software>
<np. D.127. <abc>>
<np. D.127.6. <xyz>> }

Tytuł pracy w języku angielskim
<Tytuł pracy w tłumaczeniu na język angielski>

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 16 Rektora UW
z dnia 18 maja 2006 r.
Warszawa, dnia ..........................
(data aktualna z komputera)

..............................................
(pieczątka jednostki dydaktycznej UW)

...........................................................
(podpis upoważnionej osoby i pieczątka stwierdzająca fakt archiwizacji)

KARTA PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ/MAGISTERSKIEJ 1)
Nazwisko autora ....................................................................................................
Imię (imiona) ........................................................................................................
PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
System 2 studiów ........................... Numer albumu .................................................
Pozostali autorzy ...................................................................................................
Jednostka dydaktyczna nadająca tytuł zawodowy
..............................................................................
Kod 3 i opis dyplomu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .................................................................
Tytuł pracy.............................................................................................................
Tytuł pracy po angielsku .........................................................................................
Streszczenie (do 800 znaków)..................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Słowa kluczowe (do 10 słów)....................................................................................
............................................................................................................................Dziedzina pracy 4
..................................................... Czy wolno udostępniać? 5 ...........
Data złożenia pracy ................................... Data egzaminu ......................................
Skład komisji:
Przewodniczący komisji ........................................................................................
Kierujący pracą ...................................................................................................
Recenzent ..........................................................................................................

..........................................
(podpis autora)

......................................
(podpis kierującego pracą)

1 niepotrzebne skreślić
2 dzienne, wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne
3 kod ze słownika dyplomów
4 kody wg programu Socrates-Erasmus
5 pole przewidziane dla prac mających charakter poufny — należy wpisać TAK lub NIE

