Uczelniany Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie
Górniczej
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Dabrowa Górnicza, 01.10.2012 r.
PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA

§ 1. Zakres procedury
1. Procedura antyplagiatowa dotyczy wybranych losowo prac dyplomowych składanych w Wyższej
Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Przejście procedury antyplagiatowej wybranych losowo
prac jest warunkiem ich dopuszczenia do obrony. Celem stosowania procedury antyplagiatowej jest
przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich i nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzej własności intelektualnej.
2. Procedura określa zasady i tryb:
1) weryfikacji prac dyplomowych, złożonych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej pod względem samodzielnego ich pisania, za pomocą elektronicznego systemu antyplagiatowego Plagiat.pl,
2) dopuszczania prac dyplomowych do obrony lub ich odrzucania, na podstawie wyników powyższej weryfikacji,
3) sankcji stosowanych wobec studentów, którzy próbowali popełnić plagiat.
§ 2.Podstawowe definicje
1. System antyplagiatowy – narzędzie informatyczne, umożliwiające kontrolę dokumentów pod
kątem ich podobieństwa do tekstów znajdujących się w jego bazie danych oraz w zasobach internetowych. Uczelnia wykorzystuje system plagiat.pl.
2. Operator systemu – osoba wprowadzająca tekst pracy dyplomowej do systemu plagiat.pl. Operatorami mogą być upoważnieni pracownicy dziekanatu, pracownicy dydaktyczni nie będący promotorami, promotorzy prac dyplomowych.
3. Administrator systemu - osoba kontrolująca realizację procedury antyplagiatowej.
§ 3. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą
1. Operator systemu jest odpowiedzialny za:
1) wprowadzanie złożonych prac dyplomowych do systemu,
2) analiza i druk raportów podobieństwa wygenerowanych przez system,
3) ewentualne kontaktowanie się z promotorami (w przypadku gdy promotor nie jest operatorem systemu), w celu powiadomienia ich o wynikach raportów.
2. Administrator systemu jest odpowiedzialny za:
1) zakładanie kont w systemie plagiat pl. operatorom systemu,
2) szkolenie nowych operatorów systemu,
3) kontrola dostępnej ilości skanowań,
4) przygotowywanie raportu z wykorzystania systemu antyplagiatowego w danym roku akademickim

Uczelniany Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie
Górniczej
Proces: projektowanie, organizacja i realizacja procesu dydaktycznego
Moduł: organizacja i realizacja procesu dydaktycznego

§ 3. Przebieg procedury
1. Wyboru prac dyplomowych poddawanych procedurze antyplagiatowej dokonuje promotor. Dodatkowo prace podlegające sprawdzenie może wskazać Dziekan lub Recenzent pracy dyplomowej.
2. Praca może być skanowana w systemie antyplagiatowym przed złożeniem pracy dyplomowej w
Dziekanacie przez promotora lub skanowana po złożeniu na wniosek Dziekana lub Recenzenta.
3. Dla każdej wprowadzonej pracy, system generuje raport podobieństwa zawierający:
1) wyliczone współczynniki podobieństwa danej pracy do innych tekstów,
2) informacje dotyczące fragmentów pracy zidentyfikowanych przez system jako identyczne z
tekstami z bazy danych i Internetu.
4. Jeżeli:
 współczynnik podobieństwa 1 (frazy odnalezione w innych dokumentach) kształtuje się w
przedziale od 0% do 50%
oraz
 współczynnik podobieństwa 2 (dla limitu 25 słów) kształtuje się w przedziale od 0% do 5%
oraz
 system nie wykrył w pracy fragmentów tekstu dłuższych niż 50 słów jako identycznych
z innymi tekstami,
praca zostaje uznana za samodzielną i może zostać dopuszczona do obrony. W powyższej sytuacji, operator systemu: dodaje pracę dyplomową do bazy danych systemu antyplagiatowego, drukuje skróconą wersję raportu podobieństwa i podpisuje ją, dołącza skróconą wersję raportu podobieństwa do akt osobowych studenta.
5. Jeżeli:
 współczynnik podobieństwa 1 przekracza 50% i/lub
 współczynnik prawdopodobieństwa 2 przekracza 5%
 i/lub
 system wykrył w pracy fragmenty tekstu dłuższe niż 50 słów jako identyczne z innymi
 tekstami,
decyzję w sprawie dalszego postępowania podejmuje promotor. W powyższej sytuacji, operator systemu (jeżeli nie jest promotorem) przedstawia promotorowi pełną wersję raportu podobieństwa do szczegółowej analizy, wskazując wykryte przez system potencjalnie nieuprawnione zapożyczenia. W przypadku, gdy, po zapoznaniu się z raportem, promotor uzna, iż zapożyczenia wykryte w pracy nie noszą znamion plagiatu, praca może zostać dopuszczona do obrony. Promotor
składa w Dziekanacie pisemne oświadczenie w tej sprawie, na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu.
6. W przypadku, gdy praca charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami podobieństwa, ale nie nosi
znamion plagiatu (np. zawiera dużo poprawnie oznaczonych cytatów) promotor może podjąć decyzję o skierowaniu pracy do poprawy.
7. W przypadku, gdy promotor stwierdzi, iż praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia i nosi znamiona plagiatu, kieruje do Dziekana pisemną opinię w tej sprawie.
8. Po zapoznaniu się z opinią promotora, Dziekan może skierować pracę do poprawy lub podjąć decyzję o niedopuszczeniu pracy do obrony i wystąpieniu do Rektora z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec autora pracy, który próbował popełnić plagiat. Postępowanie
dyscyplinarne wszczyna się zgodnie z art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w trybie określonym przez ustawę.
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9. Pracownik dziekanatu, w zależności od decyzji promotora dołącza do akt osobowych studenta
skrócone raporty podobieństwa, oświadczenia oraz decyzje dotyczące pracy dyplomowej, wydane
przez promotora i Dziekana.
10. Operator systemu nie dodaje do bazy danych systemu prac, które nie przeszły procedury antyplagiatowej, czyli zostały skierowane do poprawy lub nie zostały dopuszczone do obrony.
§ 3. Dokumenty związane z Regulaminem
1. Regulamin studiów
2. Regulamin dyplomowania

Załącznik
Protokół oceny oryginalności pracy dyplomowej

