Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 3a/2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie:

wprowadzenia w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie
Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY

CZĘŚĆ OGÓLNA
§1
Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposób
korzystania

przez

uczelnię

lub

jej

jednostki

(wydział,

instytut,

itp.)

z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (dalej zwanego „JSA”), prowadzonego przez
ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, zgodnie z art. 351 ww. ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.
§2
Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie w stosunku do wszystkich prac dyplomowych
(licencjackich / inżynierskich) i magisterskich powstających w uczelni, a pozytywny wynik
tej kontroli jest warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego (obrony).
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
§3
Tekst pracy dyplomowej bądź magisterskiej w wersji ostatecznej, dopuszczonej do egzaminu
dyplomowego (obrony), musi zostać złożony w odpowiednim dziekanacie, w postaci
wydruku komputerowego oraz pliku elektronicznego w formacie DOC i DOCX (Microsoft
Word) i PDF dostarczonego na nośniku CD lub DVD, na co najmniej 21 dni przed
wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (obrony).
§4
Tekst pracy w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego muszą
być identyczne. Kontroli identyczności tekstów dokonuje pracownik dziekanatu, odbierający
pracę od studenta. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami, praca nie zostanie
dopuszczona do procedury antyplagiatowej.

§5
Operator Systemu (pracownik uczelni ) bądź Promotor wprowadza tekst pracy do analizy
w JSA. Tekst pracy musi zostać poddany sprawdzeniu w elektronicznym jsa.opi.org.pl
w ciągu 72 godzin od momentu jej złożenia przez studenta.
§6
Dla każdej sprawdzanej pracy generowany jest Raport z badania antyplagiatowego
w systemie JSA.
§7
Siła podobieństwa tekstu pracy dyplomowej bądź pracy magisterskiej wynosi kolejno
na Wydziałach:
1) Administracji: 0,5
2) Ekonomii i Zarządzania- 0,5
3) Energetyki- 0,7
4) Nauk Humanistycznych- 0,5
5) Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim- 0,5.
§8
Po wygenerowaniu raportu podobieństwa w JSA, promotor dokonuje analizy, kwalifikując
pracę dyplomową jako:
•

„pracę niebudzącą wątpliwości”, tj. niewymagającą podjęcia dalszych czynności
sprawdzających bądź

•

„pracę budzącą wątpliwości”, tj. wymagającą podjęcia dalszych czynności
sprawdzających w przypadku gdy zachodzą przesłanki określone w ust.9.
§9

Praca dyplomowa jest uznawana za „pracę budzącą wątpliwości” gdy występują w niej
nieuprawnione

zapożyczenia

lub

próby

manipulacji

w

tekście

pracy

w celu ukrycia plagiatu, w szczególności gdy:
1) wynik ogólny Procentowego Rozmiaru Prawdopodobieństwa (PRP) wynosi co najmniej
30%,

2) praca zawiera długie fragmenty tekstu (co najmniej 10 wyrazów we frazie)
zidentyfikowane przez system jako „podobne”,
3) występuje duża liczba znaków specjalnych lub spoza języka pracy oraz nierozpoznanych
wyrazów,
4) występuje duża liczba fragmentów innego stylu,
5) rozkład długości wyrazów w pracy jest znacząco różny od uśrednionego rozkładu wyrazów
w pracach z ORPPD.
§10
Jeżeli w wyniku analizy raportu z badania antyplagiatowego przez Promotora, praca
dyplomowa zostanie uznana za „pracę budzącą wątpliwości” i w związku z tym wymagającą
podjęcia

dalszych

czynności

sprawdzających,

z

punktu

widzenia

występowania

niedopuszczalnych zapożyczeń lub podejrzenia o próby manipulacji w tekście pracy w celu
ukrycia plagiatu, promotor dokonuje szczegółowej oceny pracy w JSA i kieruje pracę
do poprawy, z zaznaczeniem, że wykryte zapożyczenia nie mają znamion plagiatu.
W przypadku gdy przypuszcza się o przypisanie przez studenta autorstwa istotnego fragmentu
lub innych elementów cudzego utworu (plagiat), promotor przez brak akceptacji raportu oraz
wystawieniu negatywnej opinii nie dopuszcza pracy dyplomowej bądź magisterskiej
do obrony i kieruje zawiadomienie do Rektora WSKM w Koninie, w celu rozpatrzenia
sprawy z uwzględnieniem art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
§11

Jeżeli w wyniku oględzin Raportu z badania antyplagiatowego o których mowa w § 9., praca
zostanie uznana za niebudzącą wątpliwości, Promotor zatwierdza i podpisuje wygenerowany
ogólny raport z badania antyplagiatowego wraz z „oświadczeniem promotora”(załącznik nr 1
do Regulaminu antyplagiatowego) a praca zostaje dopuszczona do obrony.
§12
Jeżeli opinia promotora, o której mowa w § 10., wskazuje, że praca, pomimo przesłanek
wskazanych w § 9., nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, Operator Systemu dołącza
do niej Rozszerzony Raport Podobieństwa i wprowadza do Bazy Systemu. Pracę taką uważa
się za zakwalifikowaną do obrony.

§13
Wszystkie pisemne prace dyplomowe, które zostały dopuszczone do egzaminu dyplomowego,
muszą być dodane przez promotora do bazy danych JSA poprzez akceptację wyniku badania
antyplagiatowego. Dotyczy to również prac dyplomowych zawierających informacje, których
rozpowszechnianie zostało ograniczone przez podmiot udzielający informacji, np.
zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa.
§14
Integralną część Regulaminu antyplagiatowego stanowią załączniki.

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego

Konin, ……………..

OŚWIADCZENIE
Niniejszym jako promotor pracy dyplomowej napisanej pod moim kierunkiem przez

. ………………………………………………………….
studenta/studentkę Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, zatytułowanej:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
oświadczam, iż zapoznałem się analizą w/w opracowania dokonaną w dniu ………………… w Jednolitym
Systemie Antyplagiatowym.
Przyjmuję do wiadomości fakt, iż w/w opracowanie uzyskało następujący Procentowy
Rozmiar Podobieństwa (PRP) w kategoriach:
1. Podobieństwa z zasobami bazy aktów prawnych

………….… %

2. Podobieństwa z zasobami Internetu

………….… %

3. Podobieństwo z zasobami Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)
………….… %
4. Podobieństwo z zasobami bazy WSKM w Koninie

………….… %

W związku z powyższym oświadczam, iż wedle mojej oceny jako promotora,
w/w opracowanie może być przedmiotem obrony przed odpowiednią Komisją WSKM w Koninie,
bowiem wskazany poziom zgodności pracy nie odbiera jej cech samodzielności, a wykazane
zgodności nie naruszają niczyich praw autorskich.
W przypadku naruszenia praw autorskich przez autora w/w opracowania jestem gotów
ponieść wynikającą z tego tytułu współodpowiedzialność prawną.

…………………………………………..
(podpis promotora)

