Załącznik nr 3 do Decyzji nr 15/2020 z dnia 21 września 2020 r.
Prorektora ds. studenckich i kształcenia

Imię i nazwisko studenta
Nr albumu
Nazwa studiów (kierunek, poziom, forma, profil)
Dziekan Wydziału
…………………………
w miejscu
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE EGZAMINU DYPLOMOWEGO
Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH.
Zwracam się z prośbą do Dziekana Wydziału …………………………….. o wyznaczenie
terminu

egzaminu

dyplomowego

z

wykorzystaniem

technologii

informatycznych

i wyznaczenie składu komisji egzaminacyjnej.
Jednocześnie informuję, że zapoznałem/am się z treścią Decyzji nr …./2020 Prorektora UKSW
z dnia ……….. 2020 w sprawie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem
technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz
opracowywania materiałów dydaktycznych i użytkowania tych materiałów, a w szczególności
z obowiązkami i prawami studenta przystępującego do egzaminu.
Do wniosku załączam:
☐ Skan oświadczenia o autorstwie pracy wg wzoru;
☐ Wniosek o sporządzenie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim,
francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym,
w którym było prowadzone kształcenie na studiach;
☐ Wniosek o sporządzenie odpisu suplementu ukończenia studiów w języku
angielskim;
☐ Osiągnięcia indywidualne uzyskane z trakcie studiów w UKSW;
☐ Kartę pracy dyplomowej (podpisany wydruk z APD) .
……………………….
podpis studenta, data

OŚWIADCZENIE
1. Świadomy(a) odpowiedzialności prawnej oświadczam, że praca dyplomowa
umieszczona w systemie APD UKSW w pliku pod nazwą (nazwa wg schematu: kod
wydziału-nralbumu-LIC/MGR/INZ) została napisana przeze mnie samodzielnie i nie
zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
2. Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem
procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w żadnej uczelni.
3. Oświadczam, że poinformowano mnie o zasadach dotyczących kontroli samodzielności
prac dyplomowych i zaliczeniowych. W związku z powyższym oświadczam,
że wyrażam zgodę na przetwarzanie* moich prac pisemnych (w tym prac
zaliczeniowych i pracy dyplomowej) powstałych w toku studiów i związanych
z realizacją programu kształcenia w Uczelni, a także na przechowywanie pracy
dyplomowej w celach realizowanej procedury antyplagiatowej w ogólnopolskim
repozytorium pisemnych prac dyplomowych.
………............................
podpis studenta, data

*Przez przetwarzanie pracy rozumie się porównywanie przez system Jednolity System
Antyplagiatowy jej treści z innymi dokumentami (w celu ustalenia istnienia nieuprawnionych
zapożyczeń) oraz generowanie raportu podobieństwa.

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe w postaci głosu i wizerunku będą przetwarzane w związku z realizacją
obowiązku wynikającego z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 85 z pozn.zm) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w celu
przeprowadzenia egzaminu z wykorzystaniem technologii informatycznych w formie
transmisji audio-video zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, na studiowanym
przez Pana/Panią kierunku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Kontrola przebiegu egzaminu i jego rejestracja zapewni rzetelność, uczciwość i wiarygodność
procesu egzaminowania. Szczegółowe informacje zawarte są w dalszej części klauzuli
dostępnej w wersji elektronicznej na stronie https://usosweb.uksw.edu.pl w zakładce RODO.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez
administratora z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych.

……………………….
podpis studenta, data

