
Zat^cznik do Zarzgdzenia 
nr 17/2019 Rektora AWF 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY 

AKADEMII WYCHOWANIA nZYCZNEGO W POZNANIU 

§1 ^ - ^ ^ * .. 

1. Regulamin okresia zasady korzystania z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, w celu kontroli 

antyplagiatowej prac pisemnych, w ramach ustug swiadczonych przez Osrodek Przetwarzania 

Informacji RIB pod nadzorem ministra wlasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego. 

2. Obowi^zek sprawdzania dotyczy prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich. 

3. Podstawa prawna: art. 76 ust. 4, art. 188 ust. 4, art. 351 ust. 1, art. 356 ust. 1 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyzszym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1668 

zpozn . zm.). 

Warunkiem przekazania przez promotora pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej do Jednolitego 

Systemu Antyplagiatowego jest wype+nienie przez studenta lub doktoranta oswiadczenia dotycz^cego 

praw autorskich (zat^cznik do Regulaminu Antyplagiatowego). Student lub doktorant przekazuje 

oswiadczenie promotorowi wraz z pracg dyplomowg lub rozprawy doktorsk^ zapisan^ na nosniku 

elektronicznym. 

^ . ; . § 3 ; . . , 

Uzyte w regulaminie okreslenia nalezy rozumiec nast?puj^co: 

1) Jednolity System Antyplagiatowy (dalej zwany JSA) to system wykorzystywany 

do sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich pod k^tem mozliwosci 

popetnienia plagiatu i jest przeznaczony do wsparcia dzialah weryfikacyjnych promotora 

(opiekuna) pracy. 

2) Uczelnia to Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 

w Poznaniu z siedzib^ przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznah, dziatajqca 



na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (tekst 

jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1668 z pozn. zm.). 

3) Administrator Systemu to pracownik Uczeini, wyznaczony do obs+ugi administracyjnej JSA 

nadaj^cy role, zarzgdzaj^cy rolami i nadajgcy uprawnienia dost?pu. 

4) Promotor to osoba, ktora zgodnie z zasadami obowigzuj^cymi w Uczeini, korzysta z JSA, 

sprawdzaj^c prace dyplomowe i rozprawy doktorskie. 

5) Prace dyplomowe to teksty tworzone przez studentow, zwi^zane z zaiiczaniem 

odpowiedniego etapu ksztatcenia. 

6) Rozprawy doktorskie to teksty tworzone przez doktorantow, przy ubieganiu si? o stopien 

naukowy. 

§ 4 

1. Do korzystania z JSA konieczne jest posiadanie: 

1) standardowego stanowiska komputerowego; 

2) t^cza do Internetu; 

3) aktywnego konta stuzbowej poczty elektronicznej. 

2. Lokalizacja systemu: https://jsa.opi.org.pl 

3. JSA zawiera modut posiadaj^cy materiaty instruktazowe jak rowniez helpdesk umozliwiaj^cy 

zadawanie pytah. 

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania zmian swoich danych osobowych, nalezy 

zgtosic ten fakt na adres e-mail'owy Sekcji IT: it@awf.poznan.pl 

§ 5 

Zasady korzystania z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego 

1. Osoba z rolg PROMOTOR loguje si? do JSA. 

2. Promotor zaktada badanie tzn. wypelnia metryk? pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej 

i dodaje plik (b^dz pliki) do systemu. 

3. Student nie ma dost?pu do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

4. System sprawdza prac? dyplomow^ oraz rozpraw? doktorsk^ pod k^tem zapozyczeh, 

manipulacji na tekscie i obecnosci w pracy obcego stylu. 



5. Promotor po przebadaniu pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej ma dost?p do raportu 

w systemie, na ktorym moze pracowac. , , 

§ 6 

Procedura post^powania po otrzymaniu raportu 

z badania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym 

1. Wynikiem analizy pracy lub rozprawy przez JSA jest procentowy rozmiar podobienstwa (PRP), 

zawieraj^cy wspotczynniki podobienstwa okreslaj^ce stopien zgodnosci analizowanego tekstu 

z tekstami, z ktorymi zostat on porownany w ramach analizy. 

2. Do interpretacji PRP przyjmuje si? zatozenie, ze podstaw? analizy stanowig frazy 10-wyrazowe, 

przy zatozeniu okreslajqcym progi podobienstwa wg nast?puj^cego schematu: 

ORPPD - prog podwyzszony przy procentowym podobiehstwie wynoszgcym ^ 40% 

prog wysoki przy procentowym podobiehstwie wynosz^cym i 60% 

Internet - P̂ og podwyzszony przy procentowym podobiehstwie wynosz^cym i. 40% 

prog wysoki przy procentowym podobiehstwie wynosz^cym ^ 60% 

Baza aktow prawnych - prog podwyzszony przy procentowym podobiehstwie wynosz^cym ^ 40% 

prog wysoki przy procentowym podobiehstwie wynosz^cym s 60% 

Baza Uczeini* - ' prog podwyzszony przy procentowym podobiehstwie wynosz^cym > 40% 

prog wysoki przy procentowym podobiehstwie wynosz^cym ^ 60% 

* mozliwosc utworzenia bazy Uczeini 

3. Wysokosc progu w zakresie PRP nie stanowi dIa promotora jednoznacznej informacji o stopniu 

dopuszczalnosci zapozyczeh. Szczegoing uwag? promotor musi zwrocic na PRP przekraczajgcy 

50%. 

4. Jezeli w efekcie ogl?dzin raportu z wyniku badania praca dyplomowa lub rozprawa doktorska 

zostanie uznana za samodzieln^, promotor we wnioskach z raportu odznacza checkbox 

informuj^cy, iz praca lub rozprawa nie wykazuje istotnych podobiehstw i wnioskuje 

o dopuszczenie jej do obrony. 



5. Jezeli promotor uzna, ze praca dyplomowa lub rozprawa doktorska, pomimo przekroczenia 

dopuszczalnej wartosci wspotczynnikow, nie zawiera niedopuszczalnych zapozyczeh, prac? 

lub rozpraw? tak^ mozna zakwalifikowac do obrony. 

6. W przypadku stwierdzenia, ze praca dyplomowa lub rozprawa doktorska zawiera nieuprawnione 

zapozyczenia, poczynione przez autora w sposob zamierzony i po wyczerpaniu wszystkich 

mozliwych prob, promotor wnioskuje do rektora o zbadanie sprawy stwierdzonych zapozyczeh 

przez rzecznika dyscyplinarnego ds. studentow i doktorantow. Praca nie zostaje dopuszczona 

do obrony, a wobec jej autora, w terminie 14 dni od daty przekazania informacji, rektor kieruje 

spraw? do post?powania wyjasniajgcego. Post?powanie wyjasniaj^ce toczy si? w trybie 

okreslonym w art. 287 ust. 2 pkt 1-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyzszym i nauce. 

7. W celu udokumentowania kontroli antyplagiatowej pracy dyplomowej promotor, nie pozniej 

niz 14 dni przed planowang obrony, przekazuje do Dziatu Obstugi Studenta: 

1) wydrukzaakceptowanego raportu ogolnego; 

2) oswiadczenie dotycz^ce praw autorskich; 

3) prac? zapisan^ na nosniku elektronicznym. ~ 

W teczce studenta nalezy umiescic jedynie ostatni, zaakceptowany raport. Prace w procesie 

poprawiania nie musz^ bye dokumentowane. 

8. W celu udokumentowania kontroli antyplagiatowej rozprawy doktorskiej promotor, nie pozniej 

niz 14 dni przed planowan^ obrong, przekazuje do Przewodniczgcego Komisji Doktorskiej: 

1) wydrukzaakceptowanego raportu ogolnego; 

2) oswiadczenie dotyczqce praw autorskich; 

3) rozpraw? zapisan^ na nosniku elektronicznym. 

Do dokumentacji przewodu doktorskiego nalezy zat^czyc jedynie ostatni, zaakceptowany raport. 

9. Promotor udost?pnia prac? dyplomowg lub rozpraw? doktorska recenzentowi w celu jej 

merytorycznej oceny. 

17 

1. Prace dyplomowe oraz rozprawy doktorskie zawieraj^ce informacje podlegaj^ce ochronie 

na podstawie Ustawy o ochronie informacji niejawnych nie podlegaj^ sprawdzeniu w JSA. 



2. Prace dyplomowe oraz rozprawy doktorskie zawierajgce tajemnic? przedsi?biorstwa podlegaj^ 

sprawdzeniu w JSA. 

3. Wszystkie prace dyplomowe, z wyj^tkiem prac zawieraj^cych informacje podlegaj^ce ochronie 

na podstawie przepisow o ochronie informacji niejawnych, pracownicy Dziatu Obstugi Studenta 

dodaje niezwtocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego do Ogolnopolskiego Repozytorium 

Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). W przypadku rozpraw doktorskich, wyznaczony 

pracownik niezwtocznie dodaje rozpraw? do Ogolnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac 

Dyplomowych (ORPPD). 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje rektor lub osoba 

do tego upowazniona w porozumieniu z promotorem pracy lub rozprawy. 


