Załącznik do zarządzenia nr R.021.136.20 z dnia 2 października 2020 r.

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY
CZĘŚĆ OGÓLNA
§1
Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania przez uczelnię
lub jej jednostki (instytut, itp.) z systemu Antyplagiat firmy Plagiat.pl, zintegrowanego z Jednolitym Systemem
Antyplagiatowym (JSA), o którym mowa w art. 351 ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce.
§2
Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie w stosunku do wszystkich pisemnych prac inżynierskich, licencjackich ,
magisterskich i doktorskich powstających w uczelni, a pozytywny wynik tej kontroli jest warunkiem dopuszczenia
pracy do egzaminu dyplomowego (obrony).

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
§3
Student składa tekst pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej bądź doktorskiej w wersji ostatecznej,
zaakceptowanej przez promotora w Biurze Obsługi Studenta i Doktoranta , w postaci wydruku komputerowego oraz
pliku elektronicznego w formacie ODT (Open Office Document), DOC i DOCX (Microsoft Word) l PDF (wyłącznie w
wersji edytowalnej) dostarczonego na nośniku CD lub DVD, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem
egzaminu dyplomowego (obrony). Na wniosek promotora termin może być skrócony.
W przypadku Instytutu Prawa i Administracji student wysyła plik elektroniczny w formacie PDF (wyłącznie w wersji
edytowalnej) także do promotora.
§4
Tekst pracy w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego powinny być identyczne.
Kontroli identyczności tekstów dokonuje promotor będący opiekunem pracy. W przypadku stwierdzenia różnic
pomiędzy tekstami, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej.
§5
Operator Systemu (pracownik uczelni) wprowadza tekst pracy do analizy w systemie Antyplagiat. Tekst pracy jest
poddawany sprawdzeniu w elektronicznym systemie antyplagiatowym w ciągu 48 godzin od momentu jej złożenia
przez studenta/doktoranta. W przypadku Instytutu Prawa i Administracji tekst pracy jest podawany sprawdzeniu
tylko w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) przez promotora.
§6
1.

Dla każdej sprawdzanej w systemie Antyplagiat pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub
doktorskiej generowany jest:
a.

Raport podobieństwa systemu Antyplagiat, (nie dotyczy Instytutu Prawa i Administracji)

b.

wynik badania antyplagiatowego w systemie JSA.

2.

Wyniki analizy antyplagiatowej nie stanowią ostatecznego rozstrzygnięcia czy praca dyplomowa nosi
znamiona plagiatu czy też nie. Analizy otrzymanych wyników dokonuje promotor pracy, który podejmuje
ostateczną decyzję o samodzielności i oryginalności pracy dyplomowej.

§7
W terminie 24 godzin od wygenerowania wyników analizy antyplagiatowej Operator Systemu. przekazuje Raport
podobieństwa oraz wynik badania antyplagiatowego z systemu JSA w wersji szczegółowej wraz z formularzem oceny
oryginalności pracy (zał. nr 1 - ) promotorowi pracy w celu jej merytorycznej oceny.
W przypadku Instytutu Prawa i Administracji, operatorem systemu JSA jest promotor, który zapoznaje się z raportem
i dokonuje jego merytorycznej oceny. Załącznik nr 1 nie dotyczy Instytutu Prawa i Administracji.
UWAGA Operator Systemu nie dokonuje oceny merytorycznej pracy!
§8
1.

Promotor dokonuje oceny merytorycznej wyników analizy antyplagiatowej pod kątem występowania w
pracy nieuprawnionych zapożyczeń (znamion plagiatu) lub czy zawarte w niej prawidłowo oznaczone
zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości co do samodzielności pracy dyplomowej przygotowanej przez
studenta/doktoranta.

2.

W szczególności Promotor ustala czy:
w przypadku analizy Raportu podobieństwa:



a.

3.

Współczynnik podobieństwa 1 przekracza 50%, (nie dotyczy Instytutu Prawa i
Administracji)
Współczynnik podobieństwa 2 przekracza 5%,(nie dotyczy Instytutu Prawa i Administracji)
wystąpiły ostrzeżenia o potencjalnej próbie ukrycia obecności nieuprawnionych
zapożyczeń („alert”).

w przypadku analizy wyników badania antyplagiatowego systemu JSA


Procentowy Rozmiar Podobieństwa 5 przekracza …50%-65%



Procentowy Rozmiar Podobieństwa 10 przekracza …35%-505



Procentowy Rozmiar Podobieństwa 25 przekracza …25%-53%



Procentowy Rozmiar Podobieństwa 40 przekracza ...15%-25%

Jeżeli w wyniku oględzin Promotor uzna, że spełniony został przynajmniej jeden warunek, o których mowa
w ust. 2 , dokonuje szczegółowej oceny Raportu podobieństwa lub wyników badania antyplagiatowego
systemu JSA, w szczególności zwraca uwagę czy:
a.

praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu (co najmniej 50. słów) zidentyfikowanych przez
System jako „podobne”,

b.

nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,

c.

nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń,

d.

w pracy wykorzystano w sposób nieuzasadniony znaki specjalne bądź znaki spoza języka pracy
(“alert”)

e.

cechy redakcyjne badanej pracy nie wskazują na potencjalne manipulacje mające na celu ukrycie
zapożyczeń

f.

praca nie zawiera fragmentów innego stylu

g.

wyrazy nierozpoznane wyróżnione przez system zostały wykorzystane w sposób nieuzasadniony

§9
1.

Promotor, na podstawie całościowych wyników analizy antyplagiatowej przygotowuje opinię (według wzoru
stanowiącego zał. nr 1 – nie dotyczy Instytutu Prawa i Administracji), w której ocenia czy stopień
samodzielności i oryginalności pracy pozwala na skierowanie jej do egzaminu dyplomowego (obrony).

2.

Promotor dostarcza wskazaną w ust. 1 opinię do Biura Obsługi Studenta i Doktoranta w terminie 7 dni od
daty otrzymania wyników analizy antyplagiatowej i JSA.
§ 10

Jeżeli opinia promotora, o której mowa w §9., wskazuje, że praca, nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń,
Operator Systemu (w przypadku Instytutu Prawa i Administracji, promotor dołącza ogólny wynik badania w systemie
JSA)) dołącza do niej Skrócony Raport Podobieństwa oraz ogólny wynik badania w systemie JSA. Pracę taką uważa się
za zakwalifikowaną do egzaminu dyplomowego (obrony).
§ 11
1.

Jeżeli z oceny, o której mowa w § 11 wynika, że praca nie zawiera przesłanek popełnienia plagiatu przez jej
autora, lecz nadmierna liczba cytatów wskazuje na niski stopień samodzielności – praca nie jest dopuszczona
do obrony. Student/doktorant po konsultacji z promotorem dokonuje poprawy pracy, która następnie
ponownie przechodzi całą procedurę antyplagiatową.

2.

Praca dyplomowa może zostać poddana procedurze antyplagiatowej i JSA maksymalnie 3 razy

3.

Koszt pierwszego sprawdzenie tekstu pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej bądź doktorskiej w
systemie antyplagiatowym pokrywa uczelnia, kolejne sprawdzenie prac podlega opłacie.

4.

Koszt sprawdzenia pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej bądź doktorskiej w systemie
antyplagiatowym ustala się w wysokości 40 złotych z jedno sprawdzenie. Nie dotyczy Instytutu Prawa i
Administracji. Prace są sprawdzenie tylko w JSA i nie podlegają opłacie.
§ 12

Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w § 11. praca nie zostaje dopuszczona do egzaminu dyplomowego (obrony),
wobec jej autora, w terminie 14. dni od przekazania informacji, Rektor poleca przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego w trybie ustalonym w art. 312 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce.
§ 13
Wszystkie kwestie, dotyczące trybu postępowania dyscyplinarnego, nieujęte w Regulaminie określa Ustawa z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 307-321) .
§14
1.

Wszystkie prace dopuszczone do egzaminu dyplomowego (obrony) są dodawane obligatoryjnie przez
Operatorów Systemu do bazy (nie dotyczy Instytutu Prawa i Administracji) porównawczej systemu
Antyplagiat w terminie 48. godzin od zakończenia procedury antyplagiatowej.

2.

Niezwłocznie po zdaniu przez studenta/doktoranta egzaminu dyplomowego (obrony) praca dyplomowa jest
wprowadzana do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

§ 15
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.

