
ZARZĄDZENIE NR 2912014

REKToRA I]NIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO

zdnialS czerwcaIjl4

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim
uczelnianego programu antyplagiatowego

Na podstawie art. 66 ust. Z pkt. 3 i 3a ustawy z dnia 27 \tpca 2005 r" - Prawo o szkolnictwie

wyzszym(tj. Dz.U. z20I2poz.572zezm) i $ 6ust. 1pkt.3 ppkt. czałącznlkadouchwałynr
gótzotl Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 listopada2011 w sprawie Wewnętrznego

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim, zarządza się, co
następuje:

$ 1.

W celu przeciwdziałania naruszaniu praw autorskich i nieuprawnionemu wykorzystyłvaniu cudzej
własności intelektualnej oraz celem uzyskania samodzielności prac wprowadza się w Uniwersy'tecie
Szczecińskim uczelniany program antyplagiatowy.

Przedmiotem programu antyplagiatowego jest weryfikacja wszystkich prac dyplomowych,
doktorskich, prac końcowych na studiach podyplomowych przed dopuszczeniem do egzaminu
dyplomowego, obrony, egzaminu końcowego na studiach podyplomowych.

$2.

Ustala się Regulamin określający zasady funkcjonowania programu antyplagiatowego zwany dalej

,,Regulaminem antyplagiatowym'' w brzmieniu stanowiącym załącznikdo zaruądzenia.

$3.
Przyjmuje się' ze integralnączęść Regulaminu antyplagiatowego stanowią załącznikinr I i2.

$4.

Wprowadza się wzory oświadczeń nr 3, 4 i 5 niezbędnych do prawidłowego dziaŁaniaprocedury
antyplagiatowej.

$s.

Zarządzenie wchodzi w Ęcieod roku akademick iego 201412015.
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załącznik
do zarządzenia nr 29/20]4
Rehor ą Uniw er sytetu Szcze cińs ki e go

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY

CZĘŚC oGoLNA

s1
Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie
Szczeciński, Zwanym dalej Uczelnią oraz sposób korzystania przęz Uczelnię Z programu
antyplagiatowęgo.

$2
Procedurę antyplagiatową stosuje się do wszystkich prac dyplomowych, doktorskich, prac
końcowych na studiach podyplomo}\rych powstających w uczelni. Pozytyvmy wynik jej

zastosowania jest warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego, obrony, egzaminu

końcowego na studiach podyp1omo!\rych.

CZĘŚC SZCZE'G)ŁOWA

$3

Tekst pracy w wersji ostatecznej, dopuszczonej do egzaminu dyplomowego, obrony, egzaminu
końcowego na studiach podyplomowych musi zostać dostarczony pfomotorowi' opiekunowi w
postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku w formacie ODT (Open Office Document)"
DoC i DOCX (Microsoft Word) lub PDF (v'ryłącznie w wersji edytowalnej) na noŚniku
elektronicznym.

Teksty pracy w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego muszą byó
identyczne"

Kontroli identyczności tekstów dokonuje promotor lub osoba .vqiznaczona przez dztekana.
W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami, praca nie zostanie dopuszczona do procedury
antyplagiatowej.

$4
Tekst pracy w wersji ostatecznej powinien uzyskaó akceptującą adnotację promotora / opiekuna na
pierwszej stronie wydruku komputerowego.

$s
Promotor lub osoba .vqtznaczona ptzez dziekana wprowadza tekst pracy do analizy w systemie
antyplagiatowym.

$6
Dla kazdej sprawdzanej pracy generowany jest w systemie Raport podobieństwa w wersji skróconej
i pełnej"

$7



1. Promotor dokonuje analizy skróconej wersji Raportu podobieństwa pod kątem występowania
w pracy nieuprawnionych zapoży czen, w sz:zególno ści ustala czy :

a. współczynnik podobieństwa 1 nie przel<racza3}Yo,
b" współczynnik podobieństwa} nie przekacza 50ń,

c. próbowano ukryÓ obecno ść nieuprawnionych zap oŻy czen (,,alert'').
2" Na podstawie analizy skróconej wersji Raportu podobieństwa promotor przygotowuje

,,Protokół kontroli oryginalności pracy'' (zał' nr I).

$8
Jeżę|i w wyniku analizy skróconej wersji Raportu podobieństwa, o której mowa w $ 7, pracazostała
uznafla za ntebudzącą wątpliwości, promotor podpisuje ,,protokół kontroli oryginalności pracy''
dodaje pracę dobazy systemu, apracazostaje dopuszczona do obrony.

$e
1. Jeżeli w wyniku ana|tzy skróconej wersji Raportu podobieństwa, według kry'teriów wskazanych

w $ 7, promotor uzna pracę zav'rymagającądodatkowej oceny z punktu widzenia występowania
niedopuszczaInych zapoŻyczen przygotowuje opinię (zał' m 2) na podstawie Raportu
podobieństwa w wersji pełnej.

2" W opinii promotor ocenia' czy praca nie zawiera nieuprawnionych zapoŻyczen (plagiat) lub czy
za:warte w niej prawidłowo oznaczone zapoŻyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwoŚci co do
samodzielności pracy dyplomowej/doktorskiejlpracy końcowej na studiach podyplomowych
przygotow anej przez studenta/doktoranta/słu chacza'

W szczegolności promotor powinien zwrócic uwagę czy:
a. praca nie zawiera obszemych fragmentów tekstu (co najmniej 25 słów) zidentyfikowanych

przęZ system j ako,,podobne'''
b. nie występuje zbyt duŻa|tczba potencjalnych zapoŻyczeń z jednego Źrodła,
c. nie zachodzi szczegóIna zbieŻność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłarrti

zapoŻyczefi,
d. cechy redakcyjne badanej pfacy nie wskazująna obecnośó ,,mechanicznych" zapoŻyczen.

opinia promotora winna być wydana w terminie 7 dni od daty zŁoŻenia pracy.

$10
JeŻęIi z opinii promotora, o której mowa w $ 9' wynika, Że praca, pomimo przesłanek wskazanych w
$ 7, nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeil, pracę taką uważa się za zakwalifikowaną do
egzaminu dyplomowego/obrony/egzaminu końcowego na studiach podyplomowych i dodaje się do
bazy systemu"

$ 11

JeŻeli Z ocęny, o której mowa w $ 9 wynika' Że praca nie zawiera przesłanek popełnienia plagiatu
przezjej autora, lecz nadmiemaliczba cytatów wskazuje na niski stopień samodzielności - praca
nie jest dopuszczana do egzaminu dyplomowego/obrony/egzaminu końcowego na studiach
podyplomowych. Student/doktorant/słuchacz po konsultacji z promotorem dokonuje poprawy pracy'
która następnie ponowni e przecho dzi całą pr ocedurę antyp lagiatową.

$12
JeŻeli z ocęny, o której mowa W $ 9 wynika, Że praca jest plagiatem, nie zostaje ona dopuszczona do
egzaminu dyplomowego/obrony/egzaminu końcowego na studiach podyplomowych ani dodana do
bazy systemu, a dziekan informuje Rektora o zaistniałej s}tuacii.



Załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego

PRoToKoŁ KONTROLI ORYGINALNOŚCI PRACY

Autor:

Tytuł:

Promotor:

Wydział:

Rodzaj pracy:*

Praca licencjacka
Praca doklorska

ocena raportu podobieństwa wskazuje, że:

pr aca nie zawrcr a ni euprawnionych zap oży czen

pr aca moŻe zavłier aÓ nieuprawni one zapoŻy czenia* *

Uwagi promotora dotyczące nieuprawnionych zapoży czen:

Praca magisterska
Praca końcowa na studiach
podyplomolYych

data podpis promotorą

* zaznacz właŚciwą odpowiedz

** w takim przypadku na\eĘ przeanaltzować wersję pełnąraportu podobieństwa orazprzygotować opinię według
załącmlkanr 2



Załącznik nr 2 do Regulaminu antyplagiatowego

Opinia promotora
w sprawie dopuszczenia pracy

oŚwiadczam, Że zapoznałem się z pełnąwersją raportu podobieństwa wygenerowanego przez system

antyplagiatowy dla pracy:

Autor:

Tltuł:

Po analizie raportu stwierdzam, co następuje:

1) wykry{e w pracy zapoĘczenia Sąuprawnione i nie noSZąznamion plagiatu. W związku zpov,yższym

uznaję pr acę za samodzie lną i dopuszczam j ą do obrony.

2) wykryte W pracy zapoĘczenia nie noszą znamion plagiatu, ale ich nadmierna ilość budzi wąĘliwości

co do jej merytorycznej wartości w związku z brakiem samodzielności jej autora. W rvłiązku z

powyŻszym,praca powinna zostaó ponownie zredagowana pod kątem ograniczenia zapoĘczen.

3) wykryte w pracy zapoĘczenia są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu. W związku zpowyŻszym,

nie dopuszczam pracy do obrony, egzaminu i kieruję zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu

rozpatrzenia Sprawy w trybie określonym przez odrębne przepisy.

4) w pracy majdują się intencjonalne zniekształcenia tekstu' wskazujące na próbę ukrycia

nieuprawnionych zapoĘczeń. W rwiązkll z powyższym, nie dopuszczam pracy do obrony l egzaminu

i kieruję zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia Sprawy w trybie określonym przez

odrębne przepisy.

Uzasadnienie:

datq podpis promotora



Wzor oświadczenia nr 3

OSWIADCZENIE STUDENTA

imię i nazwisko studenta

nr albumu

Wydział

Kierunek

oświadczam, że mojapraca pt.:

a. zostaŁa napisana przęzę mnie samodzielnie,

b. 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 poźn" zm.) oruz dóbr osobistych chronionych
prawem,

c' nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem w sposób niedozwolony,

d. nie była podstawąnadania Ętułu zawodowego ani mnie ani innej osobie.

Ponadto oświadczam, że treŚć pracy przedstawionej przeze mnie do egzaminu dyplomowego, zawarta
naprzekazywanym noŚniku elektronicznym, jest identycznaz jej wersjądrukowaną.

podpis studenta
dn

Poziomx Profil* Forma*
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia
jednolite studia
masisterskie

ogólnoakademicki
praktyczny

stacjonarne
niestacjoname

* zaznacz właściwą odpowiędź



Wzór oŚwiadczenianr 4

O S WIAD CZENI E D O KT ORAN TA

imię i nazwisko doktoranta

nr albumu

Wydział

Studia trzeciego stopnia w dyscyplinie:.. .

Forma*
stacjonarne
niestacioname

oświadczam, Że mojapraca pt.:

a. zostaŁanapisana przeze mnie samodzielnie,

b. 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 dobr osobistych chronionych prawem,

c. nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem w sposób niedozwolony,

d. nie była podstawą nadania tytułu naukowego ani lub zawodowego ani mnie ani

innej osobie..

Ponadto oświadczam, że treśó pracy przedstawionej przeze mnie do obrony, za'warta na

ptzekazywanym nośniku elektronicznym' jest identyczna z jej wersjądrukowaną.

dn....
podpis dohoranta

* Zamacz właściwą odpowiedź



Wzór oświadczenia nr 5

oŚwIADCZENIE SŁUCHACZA
STUDIOW PODYPLOMOWYCH

imię i nazwisko słuchacza

nr albumu

Wydział

Nazwa studiów
podyplomowych:.

oświadczam, że moja praca pt.:

a. zostałanapisana przeze mnie samodzielnie,

b. 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 poźn. zm.) oraz dóbr osobistych

chronionych prawem,

c. nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem w sposób niedozwolony,

Ponadto oświadczam, że przedstawiona przeze mnie treśó pracy' za'warta na przekazywanym nośniku

elektronicznym, jest identyczna z jej wersjądrukowaną.

podpis słuchacza
dn


