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Procedura weryfikacji prac dyplomowych programem antyplagiatowym 

Cel: Zapewnienie właściwego sposobu przygotowania i realizacji przez studenta pracy dyplomowej 

licencjackiej. 

Podstawa prawna:  Rozporządzenie MNiSW z dnia 1.09.2011 w sprawie tytułów zawodowych nadawanych 

absolwentom studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do 

dyplomu; Uchwała Senatu WSIU z dnia 25.06.2012 w sprawie USZJK; Regulamin studiów  WSIU z dnia 

21.06.2016 r. ; Regulamin procesu dyplomowania na WPiPZ w WSIU z dn. 17.06.2013 z późn. zm. 

Treść procedury:  

1. Zgodnie z Regulaminem procesu dyplomowania na Wydziale Zamiejscowym w Opatówku praca 

dyplomowa licencjacka jest sprawdzana pod względem nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących 

znaczących fragmentów tekstu, co ma charakter prewencyjny. 

2. Systemem antyplagiatowym są objęte wszystkie prace dyplomowe studentów kończących studia              

I i II stopnia . 

3. Student, po zaliczeniu ostatniego semestru studiów wraz z dokumentami określonymi w 

Regulaminie studiów WSIU składa jeden egzemplarz pracy dyplomowej w postaci wydruku 

komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego w formacie DOC, DOCX, ODT. Tekst pracy 

dyplomowej w postaci wydruku musi być identyczny z zawartością pliku elektronicznego.  

4. Wersja elektroniczna sprawdzana jest w elektronicznym systemie antyplagiatowym przez 

promotora pracy przy pomocy koordynatora/operatora systemu w Uczelni . 

5. Dla każdej pracy dyplomowej sprawdzanej programem antyplagiatowym system generuje Raport 

podobieństwa. 

6. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu podobieństwa praca zostanie uznana za niebudzącą wątpliwości, 

Promotor wysyła Raport podobieństwa do Dziekanatu, gdzie dołącza się go do dokumentacji 

studenta. 

7. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu podobieństwa praca zostanie uznana za wymagającą dodatkowej 

analizy, promotor jest zobowiązany sporządzić Opinię w sprawie dopuszczenia pracy do obrony w 

przypadku przekroczenia górnej granicy współczynnika podobieństwa (Załącznik nr 1). 

8. Praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania nieuprawnionych zapożyczeń, 

w szczególności gdy:  

 współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 30%,  

 współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 15%, 

 praca zawiera długie fragmenty tekstu (co najmniej 20 słów) zidentyfikowane przez System jako 

„podobne”,  

 występuje duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,  
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Zatwierdził do stosowania: 

……………………………… 

data           pieczątka i podpis 

 zachodzi zgodność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń, 

 cechy redakcyjne badanej pracy wskazują na „mechaniczne” zapożyczenia.  

9. Promotor sprawdza pracę programem antyplagiatowym zanim podpisze kartę dopuszczenia pracy 

do obrony (Załącznik nr 2).  

10. Jeżeli z oceny Promotora wynika, że praca zawiera niedopuszczalne zapożyczenia, podpisuje on 

protokół, że nie wyraża zgody na dopuszczenie pracy do obrony, a następnie przesyła Opinie i 

protokół dopuszczenia do obrony do Dziekana Wydziału. Ostateczną decyzję o ponownym 

przygotowaniu pracy podejmuje Dziekan Wydziału w trybie natychmiastowym. 

11. Dziekan Wydziału może wobec autora takiej pracy wszcząć postępowanie dyscyplinarne, zgodnie  

z art. 214 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Ustaw z 2012 roku),  

w trybie określonym przez ustawę. 

12. Autorowi pracy przysługuje prawo do zapoznania się z decyzją Dziekana w terminie 3 dni od 

momentu jej sformułowania. Odwołanie może być złożone w Dziekanacie wyłącznie na piśmie. 

Odwołanie rozpatruje Rektor w terminie 7 dni od złożenia. Decyzja Rektora WSIU po rozpoznaniu 

odwołania jest ostateczna. 

Odpowiedzialność i uprawnienia:  

- Za oświadczenie za autorski charakter pracy dyplomowej jest Student. 

- Za weryfikowanie co najmniej 25% prac dyplomowych programem antyplagiatowym odpowiedzialni są 

promotorzy 

- Za podejmowanie ostatecznych decyzji w przypadku negatywnej oceny promotora odpowiedzialny jest 

Dziekan. 

Wykaz załączników: 
1. Wzór  Opinii w sprawie dopuszczenia pracy do obrony w przypadku przekroczenia górnej granicy 

współczynnika podobieństwa 
2. Wzór dokumentu dopuszczenia pracy do obrony wraz z oświadczeniem o autorstwie pracy 


