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Regulamin określający zasady polityki antyplagiatowej 
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku 

 

1. Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej 
oraz sposób korzystania z komputerowego systemu antyplagiatowego w Wyższej 
Szkole Zdrowia w Gdańsku, zwanej dalej „Uczelnią”. 

2. Systemem wspomagającym proces weryfikacji jest Jednolity System Antyplagiatowy, 
zwany dalej JSA, o którym mowa w art. 351 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.). 

3. Procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac dyplomowych powstających 
w Uczelni na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, do 
których wliczają się prace magisterskie, licencjackie. Tekst pracy dyplomowej musi 
zostać sprawdzony w JSA. 

4. Pozytywne przejście procedury antyplagiatowej jest warunkiem dopuszczenia pracy 
do egzaminu dyplomowego.  

5. Dla każdej ze sprawdzonych prac dyplomowych system antyplagiatowy generuje 
Raport analizy antyplagiatowej, zwany dalej Raportem. 

6. Obowiązki operatorów systemu antyplagiatowego (Biura ds. Nauki) 
a) Rejestracja promotorów w JSA 
b) Zdeponowanie przyniesionej przez studenta pracy do systemu JSA 
c) Wydruk Raportu 

7. Obowiązki studenta: 
a) Student ma obowiązek dostarczyć pracę dyplomową (plik w określonym 

formacie - PDF, DOC, DOCX, ODT lub RTF, nie przekraczającym 15MB) 
operatorom systemu antyplagiatowego (w Biurze ds. Nauki, na płycie CD lub 

DVD)  lub promotorowi (we wskazany przez niego sposób) na przynajmniej 
14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.  

8. Obowiązki promotora: 
a) Sprawdzenie kompletności pracy dyplomowej 
b) Weryfikacja Raportu najpóźniej w ciągu tygodnia od dokonania próby 
c) Weryfikacja pracy, której „Procentowy rozmiar podobieństwa” przekracza 

poziom 30% pod kątem zawierania nieuprawnionych zapożyczeń 
d) Akceptacja Raportu pracy niebudzącej wątpliwości 
e) Podpisanie wydrukowanego Raportu przed podejściem studenta do 

egzaminu dyplomoweg. 
9. Praca dyplomowa wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania 

nieuprawnionych zapożyczeń w szczególności, gdy: 

- „Procentowy rozmiar podobieństwa” przekracza poziom 30 %  

10. Ocena, mówiąca o tym, czy praca dyplomowa faktycznie zawiera 
nieuprawnione zapożyczenia dotyczące znaczących fragmentów tekstu, zostaje 
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dokonana wyłącznie przez promotora pracy. Powyższa ocena pracy 
dyplomowej musi zostać dokonana w ciągu tygodnia od próby badania. 

11. Jeżeli praca dyplomowa zostanie uznana za niebudzącą wątpliwości, 
promotor akceptuje Raport analizy antyplagiatowej, po czym praca dyplomowa 
zostaje dopuszczona do egzaminu dyplomowego. 

12. Jeżeli w wyniku weryfikacji Raportu, o którym mowa w punkcie 6., okaże się, 
że praca dyplomowa zostanie uznana za wymagającą dodatkowej oceny z punktu 
widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń praca może zostać 
cofnięta do poprawy. 

13. Jeżeli ocena wykaże, że praca dyplomowa nie spełnia kryteriów procedury 
antyplagiatowej  oraz  zawiera przesłanki popełnienia plagiatu, to praca 
dyplomowa nie jest dopuszczana do egzaminu dyplomowego.  

14. W przypadku opisanym w punkcie 13. promotor wpisuje ocenę 
niedostateczną z seminarium dyplomowego, argumentując swoją decyzję 
wystąpieniem niedopuszczalnych zapożyczeń i/ lub manipulacji w samym tekście. 
Dodatkowo promotor zobowiązany jest do: 

a) pisemnego powiadomienia Rektora o podejrzeniu popełnienia przez studenta 
czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub 
innych elementów cudzego utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 oz. 
1191, z późn. zm.). Do pisma promotor dołącza raport ogólny i raport 
szczegółowy z badania pracy dyplomowej w JSA. 

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 
 
 


