Załącznik nr 2
do „Regulaminu Komisji ds. Publikacji Informacji”

Procedura dotycząca korzystania z systemu Plagiat. pl.
Zespół do obsługi systemu plagiat prowadzi nadzór nad prawidłowym wykonywaniem prac
operatorów systemu w Instytutach/Katedrach.
1. Regulamin antyplagiatowy określa tryb i zasady funkcjonowania procedury
antyplagiatowej oraz sposób korzystania przez uczelnię lub jej jednostki organizacyjne z
systemu Plagiat.pl. (Załącznik do Uchwały nr R/0004/10/12 z 29.02.2012 r.)
2. Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie w stosunku do wszystkich prac licencjackich i
magisterskich powstających w uczelni, a pozytywny wynik tej kontroli jest warunkiem
dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego (obrony).
3. Tekst pracy licencjackiej bądź magisterskiej w wersji ostatecznej, dopuszczonej do
egzaminu dyplomowego (obrony), musi zostać złożony (w terminie określonym przez
regulamin studiów) przez studenta w odpowiednim instytucie/katedrze w przypadku
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego – dziekanacie – w postaci wydruku
komputerowego oraz pliku elektronicznego w formacie ODT (Open Office Document),
DOC i DOCX(Microsoft Word) lub PDF (wyłącznie w wersji edytowalnej) dostarczonego
na nośniku CD lub DVD.
4. Tekst pracy w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego
muszą być identyczne. Kontroli identyczności tekstów dokonuje operator systemu,
odbierający pracę od studenta. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami,
praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej.
5. Operator Systemu (pracownik Instytutu/Katedry) wprowadza tekst pracy do analizy w
Systemie Plagiat.pl. Tekst pracy musi zostać poddany sprawdzeniu w elektronicznym
systemie antyplagiatowym Plagiat.pl w ciągu 48 godzin od momentu jej złożenia przez
studenta wyłącznie w macierzystym instytucie lub katedrze. Do obowiązków operatora
należy zapoznanie wszystkich promotorów i studentów z regulaminem antyplagiatowym.
6. Dla każdej sprawdzanej pracy generowany jest Raport Podobieństwa w Systemie
Plagiat.pl.
7. Operator Systemu dokonuje oględzin Raportu podobieństwa pod kątem występowania w
pracy nieuprawnionych zapożyczeń, w szczególności ustala czy:
a. współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 50%,
b. współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5%,
c. próbowano ukryć obecność nieuprawnionych zapożyczeń („alert”).
Operator Systemu nie dokonuje oceny merytorycznej pracy.
Na podstawie analizy Raportu Podobieństwa Operator Systemu w ciągu 48 godzin
przygotowuje „protokół kontroli oryginalności pracy” (zał. nr 1).
8. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu podobieństwa, o których mowa w § 7., praca zostanie
uznana za niebudzącą wątpliwości, Operator Systemu podpisuje „protokół kontroli

oryginalności pracy”(stanowiący zał. nr 1), wprowadza pracę do Bazy Systemu, a praca
zostaje dopuszczona do egzaminu dyplomowego (obrony).
9. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu Podobieństwa, według kryteriów wskazanych w § 7.,
Operator Systemu uzna pracę za wymagającą dodatkowej oceny z punktu widzenia
występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, generuje Rozszerzony Raport
Podobieństwa, który wraz z „protokołem kontroli oryginalności pracy” (zał. nr 1)
przekazuje promotorowi pracy w celu jej merytorycznej oceny.
10. Promotor, na podstawie Rozszerzonego Raportu Podobieństwa przygotowuje opinię
(według wzoru stanowiącego zał. nr 2), 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 pracy dyplomowej
przygotowanej przez studenta. W szczególności promotor powinien zwrócić 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) cechy redakcyjne badanej pracy nie wskazują na obecność „mechanicznych”
zapożyczeń.
Opinia promotora winna być wydana w terminie 2 tygodni od daty złożenia pracy
przez studenta.
11. Jeżeli opinia promotora, o której mowa w § 10, wskazuje, że praca, pomimo przesłanek
wskazanych w § 7., nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, Operator Systemu
dołącza do niej Rozszerzony Raport Podobieństwa i wprowadza do Bazy Systemu. Pracę
taką uważa się za zakwalifikowaną do egzaminu dyplomowego (obrony).
12. Jeżeli z oceny, o której mowa w § 10 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 (obrony) i
dodawana do Bazy Systemu. Student po konsultacji z promotorem dokonuje poprawy
pracy, która następnie ponownie przechodzi całą procedurę antyplagiatową.
13. Koszty pierwszego sprawdzenia tekstu pracy w systemie Plagiat.pl pokrywa Uczelnia.
Kolejne sprawdzanie prac podlega opłacie (40 zł). Każde dodatkowe sprawdzenie
wymaga pisemnego zgłoszenia (wraz z dowodem opłaty) operatorowi ds. Plagiatu.pl.
Operator prowadzi rejestr prac, które zostały kilkakrotnie wprowadzone do systemu.
14. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w § 10 wynika, że praca jest plagiatem, nie zostaje
ona dopuszczona do egzaminu dyplomowego (obrony) ani dodawana do Bazy Systemu, a
wobec jej autora, w terminie 14. dni od przekazania informacji, Rektor wszczyna
postępowanie dyscyplinarne w trybie ustalonym w art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).
15. Wszystkie prace, dopuszczone do egzaminu dyplomowego (obrony), są dodawane
obligatoryjnie przez Operatorów Systemu do Bazy Danych Systemu Plagiat.pl w terminie
48 godzin od zakończenia procedury antyplagiatowej.
16. Wzór oświadczeń A i B stanowią integralną część Regulaminu. Oświadczenia muszą być
podpisane przez studenta przed wprowadzeniem pracy do systemu Plagiat.pl.

