Załącznik nr 1
do Regulaminu antyplagiatowego

ZASADY SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO WISBiOP W RADOMIU
1. Zasady systemu antyplagiatowego WISBiOP w Radomiu jako integralny element Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wyższej Inżynierskiej Szkole
Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu są narzędziem doskonalenia procesu dydaktycznego i mają na celu podniesienie poziomu kształcenia.
2. Zasady określają tryb i sposób funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz formę
korzystania przez Uczelnię z systemu Plagiat.pl.
3. Procedurze antyplagiatowej mającej na celu sprawdzenie stopnia samodzielności studenta przy pisaniu pracy dyplomowej oraz przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich
i nieuprawnionemu wykorzystaniu cudzej własności intelektualnej, podlega każda praca
dyplomowa (inżynierska) powstająca w Uczelni. Warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego (obrony) jest pozytywny wynik tej kontroli.
4. Student kończący studia zobowiązany jest złożyć w dziekanacie pracę dyplomową w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie z zasadami i w terminach określonych w Regulaminie studiów WISBiOP w Radomiu.
5. Praca w postaci pliku elektronicznego powinna być zapisana na płycie CD lub DVD
w formacie DOC, DOCX, ODT lub PDF (wyłącznie w wersji edytowalnej).
6. Do złożonej pracy dyplomowej w dwóch wersjach (papierowej i elektronicznej) student
dołącza oświadczenie o samodzielności napisania pracy dyplomowej stanowiące załącznik nr 1 oraz oświadczenie o znajomości zasad kontroli antyplagiatowej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszych Zasad. Tekst pracy dyplomowej w formie papierowej i w postaci elektronicznej musi być identyczny.
7. Kontroli identyczności tekstu dokonuje pracownik dziekanatu, odbierający pracę od studenta. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej.
8. Tekst pracy zostaje poddany sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym Plagiat.pl w ciągu
3 dni od daty złożenia. Sprawdzenia dokonuje operator systemu (pracownik dziekanatu).
9. Dla każdej sprawdzanej pracy system Plagiat.pl generuje skrócony raport podobieństwa.
10. Praca wymaga dodatkowej oceny promotora w przypadku występowania nieuprawnionych zapożyczeń, a w szczególności, gdy:
a) współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 50 %,
b) współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 5%,
c) praca zawiera fragmenty tekstu ( co najmniej 25 słów) zidentyfikowane przez system
jako „podobne”,
d) występuje duża ilość potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,
e) zachodzi zgodność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń,
f) cechy redakcyjne badanej pracy wskazują na „mechaniczne” zapożyczenia.
11. Pracownik dziekanatu przekazuje promotorowi skrócony raport podobieństwa w ciągu
3 dni roboczych od dnia jego wydrukowania.

12. Promotor dokonuje analizy skróconego raportu podobieństwa w ciągu 7 dni roboczych od
daty jego otrzymania.
1) Jeżeli w wyniku analizy skróconego raportu podobieństwa promotor uznana pracę
za niebudzącą wątpliwości (współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 50%,
współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5% i nie próbowano ukryć obecności
nieuprawnionych zapożyczeń), dopuszcza pracę do obrony, wypełnia formularz
Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony (załącznik nr
3 do niniejszych Zasad) i przekazuje do dziekanatu. Dziekanat zawiadamia studenta
o dopuszczeniu pracy do obrony w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu opinii
promotora i dodaje pracę do Bazy Danych systemu Plagiat.pl.
2) W przypadku, gdy współczynnik podobieństwa 1 przekracza 50%, współczynnik
podobieństwa 2 przekracza 5% lub próbowano ukryć obecność nieuprawnionych
zapożyczeń („alert”) promotor wypełnia formularz Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony (załącznik nr 3 do niniejszych Zasad), przekazuje go do dziekanatu i zleca operatorowi systemu wygenerowanie Rozszerzonego
Raportu Podobieństwa.
a) w ciągu 2 dni od otrzymania opinii promotora operator systemu dodatkowo drukuje raport podobieństwa w pełnej wersji (Rozszerzony Raport Podobieństwa)
i w ciągu dwóch dni roboczych przekazuje go promotorowi;
b) promotor uznaje pracę za samodzielną lub kieruje ją do autora w celu wprowadzenia zmian, sporządza opinię (załącznik nr 4 do niniejszych Zasad) w ciągu siedmiu
dni roboczych od otrzymania Rozszerzonego Raportu Podobieństwa;
c) praca uznana za samodzielną podlega procedurze dotyczącej prac dopuszczonych
do obrony na podstawie skróconego raportu podobieństwa;
d) w przypadku skierowania pracy do autora w celu dokonania poprawek, stosuje się
odpowiednio przepisy Regulaminu studiów i poprawiona praca podlega ponownie
procedurze antyplagiatowej;
e) dziekanat zawiadamia studenta o decyzji promotora w ciągu dwóch dni roboczych
od daty otrzymania opinii promotora.
13. W przypadku, gdy praca nie spełnia kryteriów procedury antyplagiatowej i jednocześnie zawiera przesłanki popełnienia plagiatu promotor wypełnia formularz Skierowanie
pracy dyplomowej do Wydziałowej Komisji Antyplagiatowej (załącznik nr 5 do niniejszych Zasad) i kieruje pracę za pośrednictwem dziekana do Wydziałowej Komisji Antyplagiatowej w terminie 14 dni roboczych.
14. W skład Wydziałowej Komisji Antyplagiatowej wchodzi dziekan, promotor oraz nauczyciel akademicki, który jest specjalistą z tej samej lub pokrewnej dziedziny wiedzy.
15. Wydziałowa Komisja Antyplagiatowa podejmuje decyzję w ciągu 14 dni roboczych od
przekazania przez promotora pracy dyplomowej i wypełnia formularz Opinia Wydziałowej Komisji Antyplagiatowej (załącznik nr 6 do niniejszych Zasad).
1) W przypadku, gdy wykryte w pracy zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamiona plagiatu Komisja dopuszcza pracę do obrony. Praca uznana za samodzielną

podlega procedurze dotyczącej prac dopuszczonych do obrony na podstawie skróconego raportu podobieństwa.
2) Jeśli wykryte w pracy zapożyczenia nie noszą znamiona plagiatu, ale ich nadmierna liczba budzi wątpliwości co do jej merytorycznej wartości i samodzielności autora, Komisja kieruje pracę do studenta – autora pracy w celu ponownego zredagowania pod kątem ograniczenia zapożyczeń. Poprawiona praca podlega procedurze antyplagiatowej.
16. Jeżeli z analizy przeprowadzonej przez Wydziałową Komisję Antyplagiatową wynika, że
praca jest plagiatem, nie zostaje dopuszczona do obrony i nie jest dodawana do bazy systemu Plagiat.pl. Jednocześnie Komisja kieruje zawiadomienie do rektora w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym - formularz Opinia Wydziałowej Komisji Antyplagiatowej (załącznik nr 6 do
niniejszych Zasad).
1) W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa
(plagiatu) rektor jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wydania
orzeczenia przez komisję dyscyplinarną (art. 214 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym).
2) Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza dokonanie plagiatu rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do
czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (art. 214 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym).

