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Załącznik nr 1 
wzór  strony 1— Czcionka Times New Roman — rozmiar czcionki w nawiasach 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie (16 pt.) 

 nazwa wydziału (16 pt.) 

Imię i nazwisko autora pracy (14 pt.) 
Numer albumu (12 pt.) 

Tytuł pracy (24 pt.) — w języku polskim 

Tytuł pracy (16 pt.) — w języku angielskim 

Praca inżynierska, licencjacka, magisterska  
na kierunku (14 pt.) — nazwa kierunku  

Praca wykonana pod kierunkiem (12 pt.) 
Tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora (12 pt.) 

Nazwa jednostki, w której promotor jest zatrudniony (12 pt.) 

Warszawa, rok (12 pt.) 



 2 

strona 2 pozostaje wolna  
wzór strony 3 

Oświadczenie promotora pracy 

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że 
spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. 

Data ......................................  Podpis promotora pracy . .............................................. 

Oświadczenie autora pracy 

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została 
napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny 
z obowiązującymi przepisami. 

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur 
związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni. 

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją 
elektroniczną. 

Data ......................................  Podpis autora pracy ...................................................... 
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strona 4 pozostaje wolna 
wzór strony 5 

Streszczenie (12 pt. bold) w języku polskim 
Tytuł pracy (12 pt. bold) 
Streszczenie pracy — do 1000 znaków (12 pt.) 

Słowa kluczowe — do 6 (12) 

Streszczenie (12 bold) w języku angielskim 

Tytuł pracy (12 bold) 
Streszczenie pracy — do 1000 znaków (12 pt.) 

Słowa kluczowe — do 6 (12 pt.) 
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wzór strony ostatniej 

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy w czytelniach Biblioteki SGGW 

 ........................................................  
(czytelny podpis autora) 

lub 

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy w czytelniach Biblioteki SGGW po roku ..........* 

 ........................................................  
(czytelny podpis autora) 

 

                                                           
* W przypadku pracy dotowanej przez firmę z zewnątrz postulującą klauzulę tajności 


