ZARZĄDZENIE Nr 01/04/2018/
Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia Procedury antyplagiatowej weryfikującej samodzielność prac dyplomowych studentów.
Zgodnie z art. 167a ust. 4 oraz art. 214 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
Regulaminem Studiów oraz Uczelnianym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie zarządza się co następuje:
§1
1. Z dniem 25 kwietnia 2018 r. wprowadza się procedurę antyplagiatową w celu weryfikowania samodzielności
przygotowania prac dyplomowych
2. Procedura ma zastosowanie do prac dyplomowych, których wykonywanie jest przewidziane w planach
i programach studiów I i II stopnia.
§2
1. Prace dyplomowe są weryfikowane za pomocą elektronicznego systemu antyplagiatowego pod względem
samodzielności autorów w ich przygotowaniu.
2. Sprawdzanie prac dyplomowych ma charakter prewencyjny i polega na zidentyfikowaniu nieujawnionych bądź
nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących znacznych fragmentów tekstu.
3. Warunkiem dokonania analizy pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym jest złożenie przez studenta
oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
§3
1. Student sprawdza pracę dyplomową w systemie antyplagiatowym w trybie określonym w załączniku nr 2
do zarządzenia.
2. Za zgodność wersji elektronicznej pracy dyplomowej przesłanej do systemu antyplagiatowego z wersją
drukowaną odpowiada student.
3. Wygenerowany raport podobieństwa stanowi zakończenie procedury weryfikacji pracy dyplomowej.
§4
1. Student jest zobowiązany do złożenia w Dziale Studiów:
a. trzech egzemplarzy pracy dyplomowej w oprawie twardej, podpisanych przez promotora wraz
z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
b. jednego egzemplarza pracy dyplomowej w formie elektronicznej w formacie .pdf lub .doc,
c. raportu podobieństwa w wersji skróconej.
§5
Określa się następujące współczynniki podobieństwa:
1. Wartość Współczynnika podobieństwa 1 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy
o długości 5 wyrazów lub dłuższe, odnalezione w bazie uczelni macierzystej, bazach innych uczelni
(uczestniczących
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w zasobach Internetu (z wyłączeniem fragmentów aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych BAP). Współczynnik podobieństwa 1 służy przede wszystkim do badania samodzielności językowej autora
pracy.
2. Wartość Współczynnika podobieństwa 2 określa, jaka część badanej pracy składa się z fraz odnalezionych
w w/w bazach (z wyłączeniem BAP) o długości 25 wyrazów lub dłuższej.

3. Współczynnik podobieństwa 3 jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 1, z tym, że
uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 8 wyrazów lub dłuższe odnalezione przez System
w Bazie Aktów Prawnych.
4. Współczynnik podobieństwa 4 jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 2 z tym, że
uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 25 wyrazów lub dłuższe odnalezione przez System
w Bazie Aktów Prawnych.
5. Wartość Współczynnika podobieństwa 5 oznacza, jaka część badanej pracy składa się wyłącznie z fraz
aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych o długości co najmniej 8 wyrazów.
§6
1. Praca dyplomowa wymaga dodatkowej oceny promotora pracy z punktu widzenia występowania
nieuprawnionych zapożyczeń, w przypadkach gdy:
a. współczynnik podobieństwa 1 przekracza 50%,
b. współczynnik podobieństwa 2 przekracza 5%.
2. Oceny w zakresie wykorzystania w pracy dyplomowej nieujawnionych bądź nieuprawnionych zapożyczeń
dotyczących znacznych fragmentów tekstu dokonuje, na podstawie raportu podobieństwa, promotor pracy
dyplomowej.
3. Promotor pracy dyplomowej, na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wypełnia oświadczenie oceny
oryginalności pracy dyplomowej, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w ust. 1 i 2 wynika, że praca dyplomowa jest plagiatem, praca podlega
wycofaniu z dalszego etapu procedury dyplomowania.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 wobec autora, na wniosek promotora pracy dyplomowej, zostaje
wszczęte postępowanie wyjaśniające, a następnie postępowanie dyscyplinarne. W takim przypadku znajdują
zastosowanie przepisy art. 214 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2183).

§7
Koszt powtórnego sprawdzenia pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy wynosi 30 zł płatne w kasie
Uczelni
§8
W celu udokumentowania procesu kontroli antyplagiatowej, wygenerowany przez system raport należy dołączyć
do akt studenta.
§9
Po zdaniu egzaminu dyplomowego przez studenta będącego autorem pracy dyplomowej, pracownik Działu
Studiów wprowadza pracę dyplomową do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.
§ 10
Nadzór nad realizacją zadań związanych z procedurą sprawuje Dziekan.
§ 11
Procedura ma zastosowanie do studentów wszystkich kierunków i poziomów studiów.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Dr Lucyna Kwiatkowska

