
ZARZĄDZENIE NR 58/2015

Rektora politechniki Opolskiei

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie obowiązku wypełniania Karty opisu pracy dyplomowej

Napodstawie art.66 ust. 1 ustawy zdnia2T lipca2O}5 r.-prawo o szkolnictwie
wyŻszym (Dz. lJ - z2OI2 r. poz. 572, z późn. zm.) z a r z ą d' z a s i ę, co następuje:

' s 1' 1' Autor (współautor) pracy dypl9nrowej (licencjackiej, inzyrierskiej, magisterskiej)
obowiązany jest przedłoŻyc w Centruń obsługi śtl''a.ntu Kartę opisu pracy dyplomowej,
zwaną dalej Kartą, której wzot stanowi załączn\k ff 1 do niniejszego zarządzenia,
wypełnioną zgodnie.z Instrukcją wypełniania ,,Karty opisu pracy dyplomowej", stanowiącą
załączniknr 2 do niniejszego zarządzenia.

2' Kartę należy przedłoŻyĆ, po jedngn egzemtplaruu w wersji drukowanej i w wersji
elektronicznej zapisanej na płycie CD w formacie prjr,.

$ 2. Niezwłocznie po obronie pracy) Centrum obsługi Studenta przekazuje Kartę
Bibliotece Głównej w wersji papierowej oiaz elektronicznej na płycie CD.

$ 3' Biblioteka Główna' po otrzynaniu Karty, wprowadza dane d,oBazy Wiedzy
PLATON.

$ 4. Nadzór nad prawidłowym w1pełnieniem Karty, takŻe w części wypełnianej w języku
angielskim' spoczyvva na promotorze pracy dyplomowój.

S 5. W uzasadnionychprzSpadkach, na pisemny wniosek promotora, wyriki i informacje
o placy dyplomowej mogą byc przezpewien czas nieujawnianó w bazie danych.

$ 6. Traci moc zarządzenie nr 94\2OIO Rektora Politechniki opolskiej z dnia3O grudnia
2010 t' w sprawie obowiązku wypełniania karty opisu pracy- dyplomowej i ,irprur,ry
habilitacyjnej.

$ 7. Zarządzenie wcho dzi w Życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

REKTOR
t, i

$,ti \t, rł

prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf



Załącznik nr 1 do 

zarządzenia nr 58/2015 

Rektora PO 
 

 
Karta opisu pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej*) 

 

Lp. Wyszczególnienie Treść 

1. Wydział  

2. 
Kierunek 

 
 

3. 
Forma studiów 

 
stacjonarne, niestacjonarne * 

4. 
Rok obrony 

pracy  dyplomowej  
 

5. 
Autor(rzy) pracy 

dyplomowej 
 

6. 

Tytuł pracy 
dyplomowej  

w języku polskim 

 

7. 
Tytuł pracy dyplomowej  

w języku angielskim 
 

8. 
Promotor 

pracy dyplomowej 
 

 

9. 
Słowa kluczowe 
w języku polskim 

 

10. 
Słowa kluczowe 

w języku angielskim 
 

11. 

Streszczenie 
pracy dyplomowej                  

w języku polskim 

 



 

12. Streszczenie 
pracy dyplomowej                  

w języku angielskim 

 

13. Informacja o ew. 
rozwiązaniach, 

chronionych lub 

zgłoszonych do ochrony – 

bądź przewidzianych do 

ochrony** 

 

14. Potencjalne możliwości 
wykorzystania 

pracy 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

**  niewypełnienie tej rubryki jest jednoznacznym oświadczeniem – potwierdzeniem, że 

autorzy i promotor nie przewidują dokonywania żadnych zgłoszeń rozwiązań 

wynikających z pracy do ochrony do Urzędu Patentowego RP 
 
 

 
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w Bazie Wiedzy PLATON 

oraz ich przetwarzanie dla potrzeb upowszechniania i komercjalizacji wyników, zgodnie              

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182, z późn. zm.), z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503,                

z późn. zm.). 
 

 
 
 
 
 

 podpis autora pracy      podpis promotora pracy 

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



Załącznik nr 2 do 

zarządzenia nr 58 /2015 

Rektora PO 
 

 
Instrukcja 

wypełniania „Karty opisu pracy dyplomowej” 
 
 
 
Pozycja 1 – należy wpisać pełną nazwę wydziału 

 

Pozycja 2 - należy wpisać pełną nazwę kierunku  

Pozycja 3 – należy wybrać właściwą formę studiów  

Pozycja 4 – należy wpisać rok obrony pracy dyplomowej  

Pozycja 5 – należy wpisać nazwisko i imię autora oraz współautorów, jeżeli praca 

dyplomowa ma charakter zbiorowy 
 

Pozycja 6 – należy wpisać pełny tytuł pracy w języku polskim 

Pozycja 7 – należy wpisać pełny tytuł pracy w języku angielskim 

Pozycja 8 – należy wpisać nazwisko i imię promotora, a po przecinku tytuł naukowy 

Pozycja 9 – należy wpisać 3–5 słów kluczowych w języku polskim 

Pozycja 10 – należy wpisać 3–5 słów kluczowych w języku angielskim 
 

Pozycja 11 – należy wpisać krótkie streszczenie zawierające podstawowe założenia 

pracy w granicach 5–10 zdań w języku polskim 

Pozycja 12 – należy wpisać krótkie streszczenie zawierające podstawowe założenia 

pracy w granicach 5–10 zdań w języku angielskim (pole 

nieobowiązkowe do wypełniania) 

Pozycja 13 – należy wybrać i wpisać poniższe oświadczenie: 

1) praca zawiera rozwiązanie, które będzie lub winno być przedmiotem 

zgłoszenia do ochrony do Urzędu Patentowego RP; 

2) praca zawiera rozwiązanie zgłoszone do Urzędu Patentowego RP (w tym 

przypadku podać nazwę i datę zgłoszenia, ewentualnie numer); 

3) rozwiązania stanowiące wynik pracy nie będą przedmiotem zgłoszenia do 

ochrony do Urzędu Patentowego RP 

Pozycja 14 – należy wymienić dziedziny gospodarki lub firmy czy instytucje, które 

potencjalnie mogłyby być zainteresowane wykorzystaniem, rozwijaniem 

wyników pracy lub współpracą z autorem/promotorem 
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