
 
ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 

REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO- HUMANISTYCZNEGO  
w Siedlcach 

 
z dnia 22 kwietnia 2016 roku 

 
 
w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania otwar tego systemu antyplagiatowego   
         

 
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 54 ust. 1 statutu UPH zarządza się, 
co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Ustala się regulamin funkcjonowania otwartego systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie 
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, który stanowi załącznik do zarządzenia.  

 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie nr 33/2015 Rektora UPH z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie 
funkcjonowania systemu antyplagiatowego w UPH. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 
 
        REKTOR 
 
                                                                                dr hab. Tamara Zacharuk 

profesor nadzwyczajny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          Załącznik 
                    do Zarządzenia Rektora Nr 25/2016

    
 
 
 

                 
Regulamin  

funkcjonowania otwartego systemu antyplagiatowego 
w Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Sied lcach  

 
 
I. Postanowienia ogólne  

 
§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady postępowania w zakresie weryfikacji prac 
dyplomowych za pomocą otwartego systemu antyplagiatowego (OSA), zwanego dalej 
systemem. 

2. System przeznaczony jest do sprawdzania prac dyplomowych (licencjackich, 
inżynierskich i magisterskich). 

3. System powiązany jest z Archiwum Prac Dyplomowych, zwanym dalej APD. 
4. Sprawdzenie pracy przy użyciu systemu jest warunkiem dopuszczenia jej do obrony. 
5. System może również służyć do sprawdzania innych prac, niż wymienione w ust. 2, 

w szczególności:  
1) prac zaliczeniowych studentów; 
2) prac słuchaczy studiów podyplomowych; 
3) rozpraw doktorskich. 

6. Nadzór informatyczny nad systemem sprawuje Sekcja Aplikacji i Systemów 
Informatycznych i wyznaczony przez kierownika tego działu administrator systemu. 

7. Do obowiązków administratora systemu, należy w szczególności: 
1) przygotowywanie aktualnej instrukcji obsługi; 
2) przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników systemu; 
3) właściwie zabezpieczenie i archiwizacja danych znajdujących się w bazie systemu; 
4) aktualizowanie oprogramowania, niezbędnego do funkcjonowania systemu. 

 
II. Funkcjonowanie systemu  

 
§ 2 

1. Uprawnienia do sprawdzania prac dyplomowych za pomocą systemu mają nauczyciele 
akademiccy, zatrudnieni w UPH na podstawie umowy o pracę.  

2. Pracę dyplomową do systemu przesyła promotor, po wcześniejszym sprawdzeniu czy 
spełnia ona wymogi formalne i merytoryczne, wynikające z obowiązujących przepisów. 

3. System dokonuje sprawdzenia pracy dyplomowej i przedstawia promotorowi pracy raport 
zawierający dane na temat odnalezionych podobieństw z innymi tekstami.  

4. System nie określa sprawdzanej pracy jako plagiatu lub braku plagiatu – oceny takiej 
dokonuje promotor pracy na podstawie otrzymanego z systemu raportu z analizy 
antyplagiatowej i zgodnie ze swoim uznaniem odpowiednio kwalifikuje pracę. 

 
III. Szczegółowa procedura  

 
§ 3 

1. Promotor, z uwzględnieniem zapisów § 2 ust. 2, wysyła pracę dyplomową bezpośrednio 
z APD do systemu, który po zakończeniu przetwarzania pracy prześle do APD raport 
zwrotny z analizy antyplagiatowej. 



2. Raport z analizy antyplagiatowej, który zawiera skrócone informacje na temat 
zapożyczeń z prac zgromadzonych w bazie lokalnej oraz zasobach Internetu drukuje 
promotor, a następnie wypełnia, zaznaczając sposób dalszego postępowania z pracą, 
z uwzględnieniem ust 3, potwierdzając to własnoręcznym podpisem, a następnie składa 
we właściwym dziekanacie. 

3. Promotor powinien zapoznać się ze szczegółowymi wynikami tego badania dostępnymi 
w systemie, poprzez: 
1) porównanie pełnego tekstu pracy ze wskazanymi zasobami;  
2) analizę całej pracy, gdzie wynikiem będzie wskazanie tekstów pracy oraz tekstów 
podobnych. 

4. Po pomyślnym przejściu weryfikacji antyplagiatowej, promotor zatwierdza pracę w APD. 
Student ma wówczas możliwość pobrania jej z systemu APD, w celu wydrukowania 
i złożenia we właściwym dziekanacie. 

5. W sytuacji, gdy po weryfikacji pracy w systemie antyplagiatowym, praca dyplomowa 
wymaga poprawy, promotor odnotowuje to w raporcie z analizy antyplagiatowej, o którym 
mowa w ust. 2 i zgłasza we właściwym dziekanacie, tak aby pracownik dziekanatu mógł 
zarchiwizować bieżący zestaw pracy i stworzyć nowy, a proces archiwizacji kieruje 
ponownie do studenta i procedura jest uruchamiana ponownie. 

 
IV. Procedura post ępowania w przypadku podejrzenia popełnienia plagiat u 

 
§ 4 

1. W sytuacji gdy po weryfikacji pracy istnieje podejrzenie dopuszczenia się przez studenta 
plagiatu, promotor odnotowuje to w raporcie z analizy antyplagiatowej, o którym mowa 
w § 3 ust. 2, a następnie wraz z pracą, której dotyczy podejrzenie popełnienia plagiatu 
przedkłada podpisany raport dziekanowi właściwego wydziału. 

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia plagiatu, dziekan podejmuje decyzję 
o wstrzymaniu procedury dyplomowej i informuje o zaistniałej sytuacji rektora, który 
kieruje sprawę do rzecznika dyscyplinarnego w celu przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego. W takiej sytuacji dalsze czynności związane z procesem dyplomowania 
zostają wstrzymane do czasu ich prawomocnego zakończenia. 

 
V. Interpretacja wyników 

 
§ 5 

1. Wygenerowany z systemu raport z analizy antyplagiatowej, zawiera informacje (wskaźniki, 
statystyki, odwołania), ułatwiające promotorowi ocenę czy analizowana praca posiada 
znamiona plagiatu. 

2. Statystyka wyrazów jest bardzo ważną informacją, która może być jedynym śladem 
prowadzącym do ujawnienia nieuprawnionych działań, może wskazywać na próby 
oszukania systemu ze strony osoby piszącej pracę. W szczególności podejrzenie może 
spowodować: 
1) bardzo mała liczba słów w całym dokumencie - mogą występować zamiast spacji 

białe znaki; 
2) bardzo mała liczba słów rozpoznanych jako słownikowe - mogą być stosowane np.:  

litery wyglądające jak polskie czy minispacje; 
3) bardzo mała liczba unikatowych rozpoznanych słów - może być stosowana podmiana 

czcionek. 
3. Wskaźnik PRWC został zaprojektowany, aby przedstawić stopień podobieństwa prac 

i określany jest jako: 
1) Procentowy Rozmiar Wspólnej Części lub, 
2) Preselekcyjny Rozmiar Wspólnych Cząstek 

4. Wskaźnik PRWC posiada zakres od 0 do 100. Im większa jest wartość wskaźnika tym 
podobieństwo dokumentów jest większe.  

 



VI. Postanowienia ko ńcowe 
§ 6 

1. O ostatecznym wyniku kontroli antyplagiatowej decyduje promotor. System jest 
narzędziem, które wskazuje potencjalnie podobne dokumenty lub niestandardowe 
metody formatowania tekstu pracy. 

2. Szczegółowa instrukcja w zakresie postępowania z pracami dyplomowymi dostępna jest 
na stronie APD. 

3. Na wniosek dziekana wydziału administrator systemu może przeprowadzić szkolenia 
w zakresie funkcjonowania systemu dla pracowników wydziału. 

4. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3, odbywa się w miejscu i terminie uzgodnionym przez 
dziekana wydziału oraz Sekcję Aplikacji i Systemów Informatycznych. 

 
 

 
 


