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Oświadczenie  
dotyczące przekazania oryginalnego egzemplarza pracy dyplomowej 

 
 

1. Oświadczam, że dnia …………… złożyłam/em oryginalny egzemplarz części praktycznej mojej pracy 
dyplomowej pt.:  

 
 ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

2. Termin obrony pracy dyplomowej został wyznaczony na dzień …………………………………..  

 

3. Zgodnie z § 40 ust. 1, 2 Regulaminu Studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego  

w Łodzi w zw. z art. 15a Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przekazuję Akademii Sztuk 

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi do nieodpłatnego korzystania oryginalny egzemplarz 

mojej pracy dyplomowej na okres 6 miesięcy począwszy od daty obrony pracy dyplomowej. 

 
4. Zobowiązuję się do odebrania z  Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

oryginalnego egzemplarza pracy dyplomowej w terminie 30 dni od zakończenia terminu wskazanego  

w pkt. 3, bez dodatkowego wezwania ze strony Akademii.  

 
5. Oświadczam, że upoważniam Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego  

w Łodzi do zniszczenia oryginalnego egzemplarza praktycznej części pracy dyplomowej  

w przypadku niewypełnienia przeze mnie obowiązku, o którym mowa w § 40 ust. 6 Regulaminu Studiów 

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi tj. nieodebrania przeze mnie oryginalnego 

egzemplarza praktycznej części pracy dyplomowej w terminie 30 dni od zakończenia okresu 6 miesięcy,  

o którym mowa w punkcie 2 Regulaminu Studiów. 

 
6. Oświadczam, że zostałem pouczony o prawie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego  

w Łodzi do zniszczenia oryginalnego egzemplarza praktycznej pracy dyplomowej, w przypadku 

niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 40 ust. 6 Regulaminu Studiów Akademii Sztuk Pięknych im. 

Władysława Strzemińskiego w Łodzi tj. nieodebrania przeze mnie oryginalnego egzemplarza praktycznej 

części pracy dyplomowej w terminie 30 dni od zakończenia okresu 6 miesięcy, o którym mowa w punkcie 2 

Regulaminu Studiów  

 

 

 …………………………..      ………..…………………………… 

            data                         czytelny podpis studenta  

imię i nazwisko   

kierunek  

□ studia stacjonarne    □ studia niestacjonarne 

□ jednolite magisterskie □ I stopnia □ II stopnia 

rok studiów  semestr  numer albumu  

telefon kontaktowy:  

e-mail:  

promotor: 
 
opiekunowie pracy dyplomowej:  
 


