
Karta zgłoszenia pracy dyplomowej do konkursu na pracę dyplomową 

poświęconą handlowi ludźmi 

1. Informacje o autorze pracy 

Imię/Imiona ..........................................................................................................................................  

Nazwisko ..............................................................................................................................................  

Adres do korespondencji ......................................................................................................................  

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

Telefon .................................................................................................................................................  

Email ....................................................................................................................................................  

2. Informacje o pracy 

Tytuł pracy ............................................................................................................................................  

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

Data złożenia egzaminu magisterskiego/licencjackiego .........................................................................  

Liczba stron pracy .................................................................................................................................  

Czy praca jest zgodna z tematyką pracy1 tak  nie 

Czy załączona została wersja elektroniczna pracy  tak  nie 

Czy załączono oprawiony wydruk pracy tak  nie 

Czy załączono streszczenie pracy tak  nie 

Czy załączono zaświadczenie władz uczelni potwierdzające termin obrony i uzyskaną ocenę 

 tak  nie 

3. Informacja o promotorze pracy2 

Imię/Imiona ..........................................................................................................................................  

Nazwisko ..............................................................................................................................................  

Telefon .................................................................................................................................................  

E-mail ...................................................................................................................................................  

                                                           
1 Proszę zaznaczyć odpowiedź. 
2
 Wypełnić w przypadku wyrażenia przez promotora zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych . 



4. Oświadczenie o akceptacji regulaminu i warunków udziału w konkursie 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 

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

 data i miejsce podpis 

5. Zgoda autora na publikację pracy magisterskiej 

Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy magisterskiej/licencjackiej lub jej fragmentów zgodnie 

z regulaminem konkursu, w formie drukowanej oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej 

 

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

 data i miejsce podpis 

6. Zgoda autora na przetwarzania danych osobowych 

Niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.) oraz podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku 

z udziałem w konkursie na pracę magisterską poświęconą handlowi ludźmi we wszelkich 

ogłoszeniach i informacjach o konkursie, w tym w szczególności o jego wynikach. 

 

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

 data i miejsce podpis 

7. Zgoda promotora na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

Niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.) oraz podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku 

z udziałem w konkursie na pracę magisterską poświęconą handlowi ludźmi we wszelkich 

ogłoszeniach i informacjach o konkursie, w tym w szczególności o jego wynikach. 

 

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

 data i miejsce podpis 


