Zarządzenie Nr 68/2008
REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie: zasad składania i archiwizowania prac końcowych na studiach
podyplomowych
§ 1.
Pracę końcową na studiach podyplomowych składa się:
1) promotorowi w 3 egzemplarzach drukowanych,
2) w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym w dziekanacie CKP (preferowany
CD-ROM)
§ 2.
Na złożonych egzemplarzach drukowanych promotor dokonuje przyjęcia pracy poprzez
złożenie opatrzonego datą własnoręcznego podpisu. Ponadto na jednym egzemplarzu
promotor wystawia ocenę pracy.
§ 3.
1. Do pracy słuchacz dołącza oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do
zarządzenia.
§ 4.
1. Niezwłocznie po otrzymaniu elektronicznej wersji pracy upoważniony pracownik
dziekanatu konfrontuje ją z programem antyplagiatowym. Powstały z badania raport
określa procent podobieństw do innych tekstów. Jeżeli współczynnik podobieństw
kształtuje się od 0% do 25%, dziekanat wyznacza termin obrony. Jeżeli współczynnik
podobieństw przekracza 25%, decyzję w sprawie dalszego postępowania podejmuje
dziekan po uzyskaniu pisemnej opinii promotora.
2. Termin obrony pracy dyplomowej nie może być wyznaczony wcześniej niż 7 dni od
złożenia pozytywnej recenzji, chyba że Dziekanat potwierdzi, iż raport z programu
wychwytującego znamiona plagiatu nie zgłasza zastrzeżeń do pracy.
§ 5.
Za zgodność tekstu pracy znajdującego się na nośniku z wydrukowanym tekstem pracy
odpowiada słuchacz i promotor, zaręczając o tym w sposób określony w § 2 i § 3
§ 6.
Do akt osobowych słuchacza dołącza się:
1) recenzje pracy,
2) elektroniczną wersją pracy,
3) raport z systemu antyplagiatowego,
4) opinia, o której mowa w § 4 ust. 1.
5) drukowany egzemplarz pracy
§7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prof. dr hab. med. Leszek PĄCZEK
Rektor

Załącznik nr 1

Oświadczenie autora (autorów) pracy

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca

końcowa na

studiach podyplomowych 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 drukowana wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją
elektroniczną.

……………………………..…………
data

……………………………………………………………
podpis autora (autorów) pracy

