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Regulamin  

określający zasady polityki antyplagiatowej 

w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku 

 

1. Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury 

antyplagiatowej oraz sposób korzystania z komputerowego 

systemu antyplagiatowego w Wyższej Szkole Zarządzania w 

Gdańsku, zwanej dalej „Uczelnią”. 

2. Procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac 

dyplomowych powstających w Uczelni na studiach pierwszego 

i drugiego stopnia, do których wliczają się prace 

magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie. 

3. W przypadku prac licencjackich i inżynierskich pozytywne 

przejście procedury antyplagiatowej jest warunkiem 

dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego. 

4. Tekst pracy dyplomowej (dostarczony uprzednio w formacie 

DOC, DOCX, ODT LUB RTF na płycie CD lub DVD) musi zostać 

sprawdzony w elektronicznym systemie antyplagiatowym. 

Student ma obowiązek dostarczyć pracę dyplomową w 

określonym powyżej formacie operatorom systemu 

antyplagiatowego (w bibliotece Uczelni) na przynajmniej 

14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.  

5. Praca dyplomowa wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia 

występowania nieuprawnionych zapożyczeń w szczególności, 

gdy: 

- „Odsetek cytatów” przekracza poziom 20 %  

- lub wartość „Stopień podobieństwa” i „Stopień 

podobieństwa (bez wyrazów szumu)” przekracza poziom 50% 

(procentowy współczynnik podobieństwa w analizowanej 

pracy) 

6. Dla każdej ze sprawdzonych prac dyplomowych system 

antyplagiatowy generuje Raport podobieństwa.  

7. Z Raportem podobieństwa zapoznaje się operator/operatorka 

Systemu. Zapoznanie ma na celu stwierdzenie, czy praca 

spełnia kryteria wymienione w punkcie 5. Oględziny 

Raportu podobieństwa muszą się odbyć w jak najszybszym 

terminie od wygenerowania Raportu podobieństwa. 

Operator/operatorka systemu nie dokonuje oceny pracy w 

żadnym sensie. 

8. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu podobieństwa, o których 

mowa w punkcie 7., praca dyplomowa zostanie uznana za 
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niebudzącą wątpliwości, operator/operatorka systemu 

dodaje do niej parafowany Raport analizy antyplagiatowej, 

po czym praca dyplomowa zostaje dopuszczona do egzaminu 

dyplomowego. 

9. Jeżeli w wyniku weryfikacji Raportu podobieństwa, o 

którym mowa w punkcie 6., okaże się, że praca dyplomowa 

zostanie uznana za wymagającą dodatkowej oceny z punktu 

widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, 

Raport podobieństwa jest przekazywany  

 

 

10. promotorowi/promotorce pracy, zaś operator/operatorka 

Systemu wskazuje wykryte przez system potencjalne 

niedopuszczalne zapożyczenia. 

11. Ocena, mówiąca o tym, czy praca dyplomowa faktycznie 

zawiera nieuprawnione zapożyczenia dotyczące znaczących 

fragmentów tekstu, zostaje dokonana wyłącznie przez 

promotora/promotorkę pracy z pomocą operatora/operatorki 

Systemu na podstawie Raportu podobieństwa wygenerowanego 

przez system antyplagiatowy. Powyższa ocena pracy 

dyplomowej musi zostać dokonana w ciągu tygodnia od jej 

złożenia. 

12. 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.  

13. Jeżeli w wyniku oceny okaże się, że praca dyplomowa 

jest plagiatem, to nie zostaje ona dopuszczona do 

egzaminu dyplomowego, a wobec jej autora/autorki wszczyna 

się postępowanie dyscyplinarne, zgodnie z art. 214 Ustawy 

z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w 

trybie określonym przez ustawę. 

14. Jeżeli w wyniku oceny okaże się, że praca dyplomowa 

jest plagiatem, to dla studenta oznacza  to, także 

konieczność powtórzenia seminarium dyplomowego w związku 

z niezaliczeniem przedmiotu. Student/studentka otrzymuje 

także wówczas stosowną adnotację załączoną do akt. 

15. Student, którego praca dyplomowa jest plagiatem, w 

związku z naruszeniem przepisów obowiązujących w Uczelni,  

podlega postępowaniu dyscyplinarnemu w postaci stawienia 

się przed uczelnianą Komisją Dyscyplinarną. 

16. Komisja Dyscyplinarna ma możliwość ukarania studenta 

karami dyscyplinarnymi jakimi są: nagana, upomnienie, 

nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach 

studenta, wydalenie z Uczelni. 
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17. W sprawach dyscyplinarnych orzekają Komisja 

Dyscyplinarna oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna. 

18. W przypadku powtórnego popełnienia plagiatu przez 

studenta wszczyna się postępowanie dyscyplinarne, zgodnie 

z art. 214 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym w trybie określonym przez ustawę. 

19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 

2018 r. 

 

 


