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Zgłoszenie udziału
w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rynku kapitałowego ze 
szczególnym uwzględnianiem funduszy inwestycyjnych 

1. Praca magisterska 

1.1. Tytuł pracy
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

1.2. Uczelnia 

1.2.1. Nazwa uczelni      ………………………………………………………………………………

1.2.2. Wydział     ………………………………………………………………………………………

1.2.3. Kierunek   ………………………………………………………………………………………

1.2.4. Instytut      ………………………………………………………………………………………

1.2.5. Katedra     ………………………………………………………………………………………

1.3. Promotor    ………………………………………………………………………………………

1.4. Recenzent    ……....………………………………………………………………………………

1.5. Data obrony pracy   …………..…………………………………………………………………

1.6. Ocena pracy wystawiona przez recenzenta    ….………………………………………………

2. Autor pracy

2.1. Imię i nazwisko      ………………………………………………………………………………

2.2 Dane kontaktowe

2.2.1. Adres korespondencyjny   ……...………………………………………………………………

2.2.2. Adres poczty elektronicznej   …..………………………………………………………………

2.2.3. Numer telefonu   ……………………………......………………………………………………

………………………………………………
(data i podpis autora pracy)
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3. Oświadczenia uczestnika Konkursu

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Regulaminem  Konkursu  na  najlepszą  pracę  magisterską  
z  zakresu  rynku  kapitałowego  ze  szczególnym  uwzględnianiem  funduszy  inwestycyjnych 
zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

………………………………………
(data i podpis autora pracy)

Oświadczam, że  jestem autorem zgłoszonej  pracy  oraz posiadam do niej  osobiste  i  majątkowe 
prawa  autorskie  oraz  zgadzam  się  na  wykorzystanie  jej  w  celach  związanych  z  Konkursem  
na  najlepszą  pracę  magisterską  z  zakresu rynku kapitałowego ze  szczególnym uwzględnianiem 
funduszy inwestycyjnych i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

………………………………………
(data i podpis autora pracy)

Oświadczam, że praca złożona do Konkursu zawiera tę samą treść co praca złożona do obrony 
pracy  magisterskiej  i  nie  wprowadzałem/am  w  niej  żadnych  zmian  po  złożeniu  egzaminu 
magisterskiego.

………………………………………
(data i podpis autora pracy)

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 
ze  zm.) oraz  podawanie  do  wiadomości  publicznej  mojego  imienia  i  nazwiska  w  związku  
z  udziałem  w  Konkursie  na  najlepszą  pracę  magisterską  z  zakresu  rynku  kapitałowego  
ze  szczególnym  uwzględnianiem  funduszy  inwestycyjnych,  we  wszelkich  ogłoszeniach, 
zapowiedziach i informacjach o Konkursie i jego wynikach.

………………………………………
 (data i podpis autora pracy)

4. Oświadczenie promotora

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 
ze  zm.) oraz  podawanie  do  wiadomości  publicznej  mojego  imienia  i  nazwiska  w  związku  
z  udziałem  mojego  magistranta  w  Konkursie  na  najlepszą  pracę  magisterską  zakresu  rynku 
kapitałowego  ze  szczególnym  uwzględnianiem  funduszy  inwestycyjnych,  we  wszelkich 
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego wynikach.

………………………………………
 (data i podpis promotora pracy)


