
Załącznik do Zarządzenia Rektora 37/2016  

Procedura Antyplagiatowa KPSW w Jeleniej Górze 

§ 1 

1. Niniejsza procedura określa zasady i tryb weryfikacji studenckich prac dyplomowych pod 

względem ich samodzielności, przy pomocy obowiązującego w  Karkonoskiej Państwowej Szkole 

Wyższej w Jeleniej Górze – zwanej dalej Uczelnią – elektronicznego systemu antyplagiatowego.  

2. Celem procedury jest zweryfikowanie, czy praca dyplomowa została napisana samodzielnie przez 

studenta, jak również przeciwdziałanie naruszeniu praw autorskich oraz nieuprawnionemu 

wykorzystywaniu cudzych praw z zakresu własności intelektualnej.  

3. Procedurze podlegają wszystkie składane w Uczelni prace dyplomowe. Celem poddania weryfikacji 

prace dyplomowe winny być  zapisane na płycie CD lub DVD zgodnie z zasadami dyplomowania 

przyjętymi w Uczelni.  

§ 2 

1. Sprawdzanie pracy w systemie antyplagiatowym polega na identyfikacji i wskazaniu w jej treści 

zapożyczeń z innych tekstów.  

2. System antyplagiatowy stosowany w Uczelni obsługują wyznaczeni pracownicy Biblioteki  

i Centrum Informacji Naukowej, zwani dalej Operatorami systemu. Dopuszcza się również, aby 

Operatorem systemu był promotor lub pracownik dziekanatu. 

3. Za zakładanie kont i szkolenia Operatorów systemu odpowiada Uczelniany Administrator systemu 

antyplagiatowego. Konta dla promotorów zakładane są na wniosek przekazany przez dziekanat.   

§ 3 

1. Student składa pracę dyplomową w dziekanacie zgodnie z regulaminem studiów.  

2. Operator systemu po złożeniu pracy dyplomowej przez studenta  niezwłocznie wprowadza pracę 

do systemu antyplagiatowego. 

3.  Dla każdej wprowadzonej do systemu pracy dyplomowej system generuje raport podobieństwa 

zawierający wyliczone współczynniki podobieństwa danej pracy dyplomowej oraz informacje 

dotyczące fragmentów pracy zidentyfikowanych przez system antyplagiatowy jako identyczne  

z tekstami z bazy danych i Internetu. 

4. Raporty podobieństwa drukowane są w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej  

i przekazywane do właściwego dziekanatu.  

5. Prawo do wglądu do raportu podobieństwa mają: promotor, recenzent, autor pracy, Operator 

i administrator systemu antyplagiatowego, dziekanat i władze uczelni.   

6. Praca zostaje uznana za samodzielną i może zostać dopuszczona do egzaminu dyplomowego 

jeżeli: 

a. współczynnik podobieństwa 1 kształtuje się w przedziale od 0% do 50%; 

b. współczynnik podobieństwa 2
1
  kształtuje się w przedziale od 0% do 10%  

c. Promotor – po przeanalizowaniu pracy – uznaje ją za samodzielną, mimo przekroczenia 

współczynników, podpisując w tym przedmiocie stosowne oświadczenie, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

                                                           

1 
 Dla limitu 25 słów.  



7. Promotor poświadcza zapoznanie się z treścią raportu poprzez złożenie podpisu na wydruku 

raportu podobieństwa oraz wypełnia stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi  

załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

8. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości współczynników podobieństwa decyzję co do 

dalszego postępowania podejmuje promotor, jeżeli: 

a. współczynnik podobieństwa 1 przekracza 50%; 

b. współczynnik podobieństwa 2 przekracza 10%; 

c. system wykrył w pracy dyplomowej zabiegi edytorskie, polegające na intencjonalnym 

zniekształceniu tekstu, zmierzające do niewłaściwej identyfikacji przez system (np.: 

używanie czcionek z różnych alfabetów, podwójna spacja). 

9. W przypadkach określonych w §3 ust. 8: 

a. Pełną wersję raportu analizuje promotor. 

b. Dokonana zostaje przez promotora ocena pracy w aspekcie zawarcia w niej 

nieuprawnionych i niedopuszczalnych zapożyczeń. Ocena ta musi być wystawiona w 

oparciu o raport podobieństwa w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, począwszy od dnia 

otrzymania raportu podobieństwa. 

c. Praca dyplomowa, w której stwierdzono w toku procedury antyplagiatowej nieuprawnione 

zapożyczenia, może zostać dopuszczona do egzaminu dyplomowego jedynie w przypadku 

określonym w §3 ust. 6 pkt c. 

10. Promotor pracy, po jej przeanalizowaniu, może uznać, iż co do stwierdzonych zapożyczeń nie 

zachodzi podejrzenie popełnienia plagiatu, jednakże owe zapożyczenia są tak znaczne, iż praca w 

tym kształcie nie może zostać skierowana do dalszych etapów związanych egzaminem 

dyplomowym. W związku z tym, promotor może zdecydować o konieczności poprawienia pracy  

i ponownym poddaniu jej weryfikacji przez system antyplagiatowy. 

 

§ 4 

 

1.  W przypadku uznania pracy za niesamodzielną promotor  zawiadamia dziekana o konieczności 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec autora pracy na podstawie art. 214 Ustawy z dnia 

25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. W przypadku określonym w §3 ust.  10 w promotor  może zawiadomić dziekana o konieczności 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec autora pracy na podstawie art. 214 Ustawy z dnia 

25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 5 

 

1. Do ponownej weryfikacji, stosuje się zasady określone w §3 niniejszej Procedury 

Antyplagiatowej. 

2. Praca może być poddana jeden raz ponownej weryfikacji po decyzji promotora o konieczności jej 

poprawy po pierwszym sprawdzeniu przez system antyplagiatowy.  

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



ZAŁĄCZNIK nr 1  

Jelenia Góra dn. …………… 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam  się z raportem podobieństwa wygenerowanym przez system 

antyplagiatowy dla pracy: 

Nazwisko i imię autora 

pracy dyplomowej 

 

 

Nr albumu  

 

Wydział  

 

Kierunek studiów  

 

Tytuł pracy  

 

 

 

Wartość współczynnika 

podobieństwa  

 

 

Nr 1. …………………………  Nr 2…………………………… 

 

 

Charakter sprawdzenia   

 

Pierwotny*           Ponowny* 

*Niewłaściwe skreślić 

Nazwisko i imię promotora  

 

Jako promotor ww. pracy dyplomowej uznaję/nie uznaję, iż jest to samodzielne dzieło  autora pracy.   

Stwierdzam, że (wstawić znak X w wybranym polu): 

 wykryte w pracy zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamion 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 jej 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, kieruję wniosek do dziekana o wstrzymanie egzaminu dyplomowego. 

 w pracy znajdują się intencjonalne zniekształcenia tekstu, wskazujące na próbę ukrycia 

nieuprawnionych zapożyczeń. W związku z powyższym, kieruję wniosek do dziekana o 

wstrzymanie egzaminu dyplomowego. 
UWAGI 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Czytelny podpis promotora  


