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OŚWIADCZENIE 

 

Świadomy/-a odpowiedzialności oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa licencjacka 

(I stopnia), przygotowana w ramach studiów odbywanych w WS Uni - Terra w Poznaniu,               

o tytule 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

została napisana przeze mnie samodzielnie, w ramach toku studiów w WS Uni – Terra                  

w Poznaniu. 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, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych przepisami obowiązującego 

prawa. Ww. praca dyplomowa nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/-am w sposób 

niedozwolony. Niniejsza praca dyplomowa nie była wcześniej podstawą żadnej innej 

urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów wyższej uczelni lub tytułów 

zawodowych. 

 Oświadczam, iż przysługują mi wszelkie i nieograniczone czasowo i terytorialnie prawa 

autorskie do ww. pracy dyplomowej. 

 Zezwalam WS Uni - Terra w Poznaniu na nieodpłatne i bezterminowe korzystanie                            

z przedmiotowej pracy dyplomowej na następujących polach eksploatacji: 

 a. utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu),    

b. digitalizacja,  

c. wygłoszenie,  

d. zwielokrotnienie poprzez druk, nagranie na płycie kompaktowej, dyskietce, 

 e. wprowadzenie do pamięci komputera,  

f. sporządzenie wydruku komputerowego, 

g. wprowadzenie do obrotu,  

h. wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy, 

 i. wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób 

umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika, 



 j. publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części, w sieci Internet, łącznie z 

utrwalaniem materiałów w pamięci RAM.  

k. utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, 

 l. zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, 

cyfrowymi niezależnie od ilości egzemplarzy, 

 m. wykorzystanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych, 

 n. rozpowszechnienie w ten sposób aby pojedyncze osoby miały dostęp do utworu w 

wybranym przez siebie miejscu i czasie,  

o. rozpowszechnienie w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych 

za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne oraz za pośrednictwem 

satelity, wyświetlanych w kinie, publiczne odtwarzanych, 

 p. rozpowszechnianie w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych 

w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją telewizyjną,  

q. najem lub dzierżawa, 

 r. wydanie w wydawnictwach książkowych i innych wydawnictwach drukowanych (np. 

albumy, katalogi, leksykony, kalendarze), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub 

w wydaniach z utworami innych podmiotów, 

 s. rozpowszechnianie w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy, w szczególności 

w formie plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich rodzaju formatu, ogłoszeń, 

reklam w tym reklam audiowizualnych, audialnych, multimedialnych. WS Uni – Terra                     

w Poznaniu będzie uprawniona do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do 

pracy dyplomowej w zakresie wyżej wymienionych pól eksploatacji. 

 

 Oświadczam, że nie będzie przysługiwało mi żadne wynagrodzenie za korzystanie przez WS 

Uni - Terta w Poznaniu z pracy dyplomowej na którymkolwiek z wyżej wymienionych pół 

eksploatacji.  

 

 

 

Poznań, dnia ....................................                                        .................................................... 

                                                                                                        podpis studenta 


