REGULAMIN
POSTĘPOWANIA ANTYPLAGIATOWEGO I WYKORZYSTANIA SYSTEMU Plagiat.pl
W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KOSZALINIE
1. Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej
oraz sposób korzystania przez uczelnię z systemu Plagiat.pl.
2. Procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac dyplomowych. Wynik kontroli,
stwierdzający, że praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń, stanowi jeden
z warunków dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego.
3. Tekst pracy w wersji ostatecznej autor składa w Referacie ds. Nauczania
w postaci wydruku komputerowego oraz pliku elektronicznego PDF (wyłącznie
w wersji aktywnej – nie skanowanej) na nośniku CD lub DVD
wraz z oświadczeniem (załącznik 1) w terminie 30 dni przed planowaną datą
egzaminu dyplomowego.
4. Uczelniany Administrator Systemu wpisując do systemu dane osób, którym
nadano uprawnienia (imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy, adres e-mail, telefon
kontaktowy), oraz liczbę przydzielonych do sprawdzenia prac, nadaje uprawnienia
do korzystania z systemu.
5. Uprawnienia do korzystania z systemu mogą otrzymać wyłącznie pracownicy
Referatu ds. Nauczania oraz promotorzy prac dyplomowych. W uzasadnionych
przypadkach, za zgodą Prorektora ds. Nauczania i Studentów, Administrator
Systemu może nadać uprawnienia innej osobie będącej pracownikiem uczelni.
6. Tekst pracy w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku
elektronicznego musi być identyczny. Za zgodność obu wersji odpowiada autor
pracy. Wyrywkowej kontroli zgodności dokonuje pracownik Referatu
ds. Nauczania. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami, praca nie
zostaje dopuszczona do procedury antyplagiatowej, a autor pracy zobowiązany
jest do dostarczenia wersji tożsamych w wyznaczonym terminie.
7. Pracownik Referatu ds. Nauczania wprowadza tekst pracy poddawany analizie
do systemu antyplagiatowego Plagiat.pl w ciągu 2 dni roboczych od momentu jej
złożenia przez autora pracy.
8. Dla każdej sprawdzanej pracy system Plagiat.pl generuje Raport Podobieństwa,
który ułatwia ocenę badanego tekstu pod kątem samodzielności w jego tworzeniu,
wskazując liczbę zapożyczonych fragmentów i podając ich źródła.
9. Pracownik Referatu ds. Nauczania jest odpowiedzialny za przekazanie
promotorowi
w
terminie
do
następnego
dnia
roboczego
od jego wygenerowania:
- Raportu Podobieństwa – jeśli nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości
współczynników, o których mowa w pkt 11.
- Rozszerzonego Raportu Podobieństwa – w przypadku przekroczenia
dopuszczalnej wartości współczynników, o których mowa w pkt 11.
10. Promotor pracy zapoznaje się z Raportem Podobieństwa w ciągu 2 dni roboczych
od momentu jego otrzymania.

11. Praca zostaje uznana za nie budzącą wątpliwości jeżeli:
1) współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 50%,
2) współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5%,
3) system nie wykrył obecności nieuprawnionych zapożyczeń („alert”).
12. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu Podobieństwa praca zostanie uznana
za samodzielną, promotor podpisuje decyzję o dopuszczeniu do egzaminu
dyplomowego i przekazuje ją do Referatu ds. Nauczania w terminie 5 dni
roboczych (załącznik 2).
13. W przypadku przekroczenia wskazanych w pkt 11 wartości współczynników,
praca wymaga dodatkowej oceny promotora polegającej na szczegółowej analizie
i ocenie
występujących niedopuszczalnych zapożyczeń
wskazanych
przez system antyplagiatowy Plagiat.pl.
14. Promotor, na podstawie Rozszerzonego Raportu Podobieństwa, przygotowuje
opinię (załącznik 3), w której ocenia, czy praca nie zawiera nieuprawnionych
zapożyczeń (plagiat) lub czy zawarte w niej prawidłowo oznaczone zapożyczenia
(cytaty) nie budzą wątpliwości co do samodzielności przygotowanej pracy.
15. W szczególności promotor powinien zwrócić uwagę czy:
1) praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu (co najmniej 50 słów)
zidentyfikowanych przez system jako „podobne”,
2) nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,
3) nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z potencjalnymi
źródłami zapożyczeń,
4) cechy redakcyjne badanej pracy nie wskazują na obecność „mechanicznych”
zapożyczeń.
Dodatkowa ocena pracy powinna być dokonana w terminie 2 tygodni
od daty złożenia pracy przez jej autora.
16. Jeżeli promotor w opinii, o której mowa w pkt 14 wskazuje, że praca pomimo
przekroczenia dopuszczalnej wartości współczynników określonej w pkt 11,
nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, dołącza do niej Rozszerzony Raport
Podobieństwa. Pracę taką uważa się za zakwalifikowaną do egzaminu
dyplomowego.
17. Jeżeli z oceny, o której mowa w pkt 14 wynika, że praca nie zawiera przesłanek
popełnienia plagiatu przez jej autora, lecz nadmierna liczba cytatów wskazuje
na niski stopień samodzielności – praca nie jest dopuszczana do egzaminu
dyplomowego. Autor pracy po konsultacji z promotorem, w wyznaczonym przez
niego terminie dokonuje poprawy pracy, która następnie ponownie przechodzi
całą procedurę antyplagiatową.
18. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w pkt 14 wynika, że praca jest plagiatem,
nie zostaje ona dopuszczona do egzaminu dyplomowego, a wobec jej autora,
w terminie 14 dni od przekazania informacji, Rektor wszczyna postępowanie
wyjaśniające. Postępowanie wyjaśniające toczy się w trybie określonym w art.
214 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 572 j.t.) oraz rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania
wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. Nr 236, poz. 1707).

19. Wszystkie prace dopuszczone do egzaminu dyplomowego są dodawane
obligatoryjnie przez pracowników Referatu ds. Nauczania do Bazy Danych
Systemu Plagiat.pl. Wygenerowany przez system Raport Podobieństwa jest
dołączany do akt studenta.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
Rektor w porozumieniu z promotorem pracy.

Załącznik 1
do Regulaminu postępowania antyplagiatowego i wykorzystywania systemu Plagiat.pl
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

OŚWIADCZENIE STUDENTA

…………………………………………
Imię i Nazwisko Studenta
…………………………………………
Nr albumu
.........................................................
Kierunek studiów
..............................................................................
stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora

Oświadczam, że moja praca pt.:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

□ Została przygotowana przeze mnie samodzielnie i posiadam do niej wszelkie
i nieograniczone czasowo i terytorialnie prawa autorskie*,

□ Nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn.zm.)
oraz dóbr osobistych chronionych prawem,

□ Nie zawiera danych i informacji, które ukazały się w sposób niedozwolony,
□ Nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego
ani mnie ani innej osobie
Ponadto oświadczam, że treść pracy przedstawionej przeze mnie do obrony, zawarta
na przekazywanym nośniku elektronicznym, jest identyczna z jej wersja
drukowaną.
Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody** na udostępnianie mojej pracy dyplomowej.
.............................................
podpis studenta
Koszalin, dn. ………………
* Uwzględniając

merytoryczny wkład promotora ( w ramach prowadzonego seminarium dyplomowego).

** niepotrzebne skreślić

Załącznik 2
do Regulaminu postępowania antyplagiatowego i wykorzystywania systemu Plagiat.pl
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

DECYZJA O DOPUSZCZENIU PRACY
DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
Imię i nazwisko studenta / autora pracy…………………………………………………….
Nr albumu ....................
Kierunek studiów............................................................................................................
Imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy promotora ........................................................
Tytuł pracy:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………….

Powyższa praca dyplomowa nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń
i może zostać dopuszczona do egzaminu dyplomowego.
.............................................
podpis promotora
Koszalin, dn. ………………

Załącznik 3
do Regulaminu postępowania antyplagiatowego i wykorzystywania systemu Plagiat.pl
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

OPINIA PROMOTORA W SPRAWIE DOPUSZCZENIA
PRACY DYPLOMOWEJ DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
Imię i nazwisko promotora, stopień/tytuł naukowy........................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z Rozszerzonym Raportem Podobieństwa
wygenerowanym przez System Plagiat.pl dla pracy:
Imię i nazwisko studenta – autora pracy …………………………………………………
Nr albumu.............................................
Kierunek studiów..................................
Tytuł …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Po analizie raportu stwierdzam, co następuje:

□

Wykryte w pracy zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamiona plagiatu. W związku
z powyższym uznaję pracę za samodzielną i dopuszczam ją do egzaminu dyplomowego.

□

Wykryte w pracy zapożyczenia nie noszą znamion plagiatu, ale ich nadmierna ilość budzi
wątpliwości co do jej merytorycznej wartości w związku z brakiem samodzielności autora. W związku
z powyższym, praca powinna zostać ponownie zredagowana pod kątem ograniczenia zapożyczeń.

□

Wykryte w pracy zapożyczenia są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu. W związku
z powyższym nie dopuszczam pracy do egzaminu dyplomowego i kieruję zawiadomienie do Rektora
Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 214ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.).

□

W pracy znajdują się intencjonalne zniekształcenia tekstu, wskazujące na próbę ukrycia
nieuprawnionych zapożyczeń. W związku z powyższym, nie dopuszczam pracy do egzaminu
dyplomowego i kieruję zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 214
ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.)

Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
.............................................
podpis promotora
Koszalin, dn. ………………

