
ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

 

OŚWIADCZENIE STUDENTA 
 

 

………………………………….……………………………..……. PESEL………………………… 
(nazwisko i imię studenta) 
 
 
Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Uniwersytet Artystyczny im. 

Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z utworu jakim jest praca dyplomowa (licencjacka, inżynierska, 

magisterska) mojego autorstwa, zarówno w całości, jak i w części, na wszelkich znanych w dniu 

dzisiejszym polach eksploatacji – do celów dydaktycznych oraz promocji osiągnięć Uniwersytetu  

i jego Studentów, przy zachowaniu ochrony wynikającej z ustawy, w szczególności z zapewnieniem 

informowania o autorstwie pracy dyplomowej. 
 
Pola eksploatacji w zakresie korzystania z pracy dyplomowej do celów dydaktycznych oraz promocji 

osiągnięć Uniwersytetu i jego Studentów obejmują w szczególności: 
 

a) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności 

zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, w szczególności 

drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego, 
 

b) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym  

w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju 

urządzeń elektronicznych, 
 

c) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, w całości lub w części, prawo 

do wielokrotnego łączenia z innymi utworami i artystycznym wykonaniem, występami, 

produkcjami, do użytku niekomercyjnego, 
 

d) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, w całości lub w części, 
 

e) wielokrotne wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenia jako części innych 

utworów, publikacji, zbiorów opracowań, antologii, wyborów. 

 
W ramach działań promocyjnych, o których mowa wyżej Uniwersytet jest zatem uprawniony   

w szczególności do prezentacji mojej pracy dyplomowej lub jej kopii albo reprodukcji na wystawach 

prezentujących dorobek Uniwersytetu i jego Studentów oraz zamieszczania reprodukcji pracy  

w wydawnictwach promocyjnych i informacyjnych prezentujących dorobek Uniwersytetu i jego 

Studentów. 

 
……………………………………………………………. 

(data, podpis studenta) 



POUCZENIE 
 
1. Zgodnie z treścią § 17 ust. 1 Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami 

własności przemysłowej a także zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie 

Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu („Regulamin”): „Prawa do dóbr intelektualnych stworzonych przez 

Studenta w toku studiów, w szczególności podczas zajęć akademickich w Uniwersytecie przysługują Twórcy. Dotyczy to  

w szczególności pracy dyplomowej, która jest przedmiotem praw wyłącznych Studenta.” 
 
2. Zgodnie z treścią art. 15a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 

Nr 90, poz. 631; „ustawa”): „Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo  

w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej 

obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.” 


