
Poznań, 23 sierpnia 2013 roku 

DOP-0212-124/13 
 

Zarządzenie nr 124/2013 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 23 sierpnia 2013 roku 

w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji oryginalności  

i samodzielności przygotowania prac dyplomowych  

w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów 

 

 

Na podstawie § 42 ust. 4 pkt 3 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,                       

w związku z § 8 ust. 2 Uchwały nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu         

z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości 

kształcenia, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wprowadza się procedurę weryfikacji oryginalności i samodzielności przygotowania prac 

dyplomowych w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów (P.158_UKdsJK). 

2. Kartę procedury określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, natomiast formularze: 

1) oświadczenie autora pracy dyplomowej o jej oryginalności, samodzielności jej 

przygotowania i o nienaruszeniu praw autorskich (P.158_F1) – załącznik nr 2, 

2) oświadczenie autora o zgodności elektronicznej wersji pracy z jej formą wydrukowaną 

(P.158_F2) – załącznik nr 3, 

3) oświadczenie autora o przekazaniu uczelni prawa do eksploatacji pracy w systemie 

antyplagiatowym (P.158_F3) – załącznik nr 4, 

4) protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej (P.158_F4) – załącznik nr 5, 

5) opinia promotora o oryginalności pracy dyplomowej (P.158_F5) – załącznik nr 6. 

3. Załączniki stanowią integralną część niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

  prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 124/2013 

KARTA PROCEDURY 
P.158_UKdsJK 

 
Procedura: P.158_UKdsJK 
Zakres przedmiotowy: weryfikacja oryginalności i samodzielności przygotowania prac 

dyplomowych w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów. 
Formularze: oświadczenie autora pracy dyplomowej o jej oryginalności, samodzielności jej 

przygotowania i o nienaruszeniu praw autorskich (P.158_F1), oświadczenie autora o 
zgodności elektronicznej wersji pracy z jej formą drukowaną (P.158_F2), oświadczenie 

autora o przekazaniu uczelni prawa do eksploatacji pracy w systemie antyplagiatowym 
(P.158_F3), protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej (P.158_F4), opinia promotora o 
oryginalności pracy dyplomowej (P.158_F5). 

Uczestnicy procesu: dziekani, promotorzy prac dyplomowych, studenci studiów wyższych 
Właściciel procesu: dziekan 
 
Graficzne przedstawienie przebiegu procedury: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student składa w dziekanacie pracę dyplomową, do której dołącza wersję elektroniczną 
w pliku spełniającym wymagania systemu antyplagiatowego wraz z oświadczeniami 
P.158_F1 i P.158_F2 i P.158_F3 (o ile nie złożył stosownego oświadczenia przed 
podjęciem studiów). 

Upoważniony przez dziekana pracownik wydziału dokonuje sprawdzenia tekstu pracy za 
pomocą systemu antyplagiatowego. Prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie 
sprawdzane są losowo, przy czym sprawdza się nie mniej niż 10% liczby prac z każdego 
kierunku studiów w danym roku akademickim. 

Pracownik wydziału generuje z 
systemu antyplagiatowego Raport 
Podobieństwa, sporządza protokół 
kontroli (P.158_F4); gdy w pracy 
wykryto nieuprawnione zapożyczenia, 
przekazuje go niezwłocznie 
promotorowi.  

Na podstawie protokołu kontroli, promotor pracy dyplomowej przygotowuje opinię 
o oryginalności pracy dyplomowej (P.158_F5), w terminie do 2 tygodni od daty 
otrzymania protokołu. 

Jeżeli oryginalność pracy zostaje 
uznana za niebudzącą wątpliwości, jej 
autora dopuszcza się do egzaminu 
dyplomowego, a protokół kontroli 
oryginalności pracy dyplomowej 
przekazuje do dziekana.  

Pracownik wydziału generuje z 
systemu antyplagiatowego Raport 
Podobieństwa, sporządza protokół 
kontroli (P.158_F4); gdy w pracy nie 
wykryto nieuprawnionych 
zapożyczeń, protokół umieszcza się 
w teczce osobowej studenta. 

Jeżeli praca zostaje uznana za 
plagiat, jej autora nie dopuszcza się 
do egzaminu dyplomowego i 
wszczyna postępowanie 
dyscyplinarne przewidziane Ustawą.  



 
 
 
 
 

 
 
 
Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, 
z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w 
sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia ( Dz. 
U. z 2011 r.,  Nr 243, poz. 1445, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 
warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1232). 

 Uchwała nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 
2012 r. w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorowi pracy przysługuje prawo do zapoznania się z opinią promotora i 
odwołania się od niej do dziekana, w terminie jednego tygodnia od daty 
doręczenia. 



Załącznik nr 2  
  do zarządzenia nr 124/2013 

 

Formularz P.158_F1 

 

 

Oświadczenie autora pracy dyplomowej o jej oryginalności,                                              

samodzielności jej przygotowania i o nienaruszeniu praw autorskich 

 

 

 

………………………………………………… 
imię i nazwisko studenta 

 
………………………………………………… 

nr albumu 

 

 

Niniejszym oświadczam, że przedłożoną pracę dyplomową pt.: 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

napisałem samodzielnie1, tj. 

 nie zleciłem opracowania pracy lub jej części innym osobom, 

 nie przepisałem pracy lub jej części z innych opracowań i prac związanych tematycznie z 

moją pracą, 

 korzystałem jedynie z niezbędnych konsultacji, 

 wszystkie elementy pracy, które zostały wykorzystane do jej realizacji (cytaty, ryciny, 

tabele, programy itp.), a nie będące mojego autorstwa, zostały odpowiednio zaznaczone 

oraz zostało podane źródło ich pochodzenia, 

 praca nie była wcześniej podstawą nadania tytułu zawodowego lub wydania dyplomu 

uczelni wyższej ani mnie, ani innej osobie. 

 

Mam świadomość, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia skutkować będzie 

niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego lub cofnięciem decyzji o wydaniu mi dyplomu oraz 

wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. 

 

 

 

...................................................... 
data i czytelny podpis autora  

 
Załącznik nr 3 

                                                 
1 Uwzględniając merytoryczny wkład promotora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



do zarządzenia nr 124/2013 

 

Formularz P.158_F2 

 

 

Oświadczenie autora o zgodności  

elektronicznej wersji pracy z jej formą wydrukowaną 

 

 

 

………………………………………………… 
imię i nazwisko studenta 

 
………………………………………………… 

nr albumu 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że załączona, wydrukowana wersja mojej pracy dyplomowej pt.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

jest zgodna z plikiem w wersji elektronicznej, znajdującym się na załączonym nośniku, 

przeznaczonym do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym. 

 

 

 

 

                                                                                         
...................................................... 

data i czytelny podpis autora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 124/2013 

 
Formularz P.158_F3 

 

 

Oświadczenie autora o przekazaniu uczelni prawa do eksploatacji pracy  

w systemie antyplagiatowym 

 

 

 

………………………………………………… 
imię i nazwisko studenta 

 
………………………………………………… 

nr albumu 

 

 

Niniejszym oświadczam, że udzielam nieodpłatnie i na czas nieokreślony Uniwersytetowi 

Przyrodniczemu w Poznaniu prawa do wykorzystania mojej pracy dyplomowej pt.: 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

w następującym zakresie: 

 wprowadzenia i przetwarzania tekstu pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym. 

Przez przetwarzanie należy rozumieć wyłącznie porównywanie przez system 

antyplagiatowy treści pracy dyplomowej z innymi dokumentami oraz przygotowanie przez 

ten system Raportu Podobieństwa. 

 wprowadzenia pracy dyplomowej do elektronicznej uczelnianej bazy danych, 

 udostępnienia pracy dyplomowej dodanej do uczelnianej elektronicznej bazy danych innym 

uczelniom wyższym, w celu wykorzystania jej tekstu do wykonania analizy porównawczej 

dokonywanej za pomocą systemu antyplagiatowego. Uczelnia może upoważnić inną osobę 

do korzystania z tej licencji. 

 

 

 

.............................................. 
data i czytelny podpis autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 124/2013 

 

Formularz P.158_F4 

 

Protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej 

 

Autor: …………………..……………………………………………………………………………….. 

 

Tytuł: ...………..………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Promotor pracy: ………………………………………………………………………………………... 

 

Wydział: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Rodzaj pracy:   - licencjacka   - inżynierska  - magisterska 

 

Ocena Raportu Podobieństwa dokonana za pomocą programu antyplagiatowego wskazuje, że2:  

 praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń 

 praca może zawierać nieuprawnione zapożyczenia, które przedstawiają się następując 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

……………………..…………………… 
podpis osoby sporządzającej protokół 

 

Poznań, dnia …………………. 

 

Potwierdzam odbiór Rozszerzonego Raportu Podobieństwa 

 

 

Poznań, dnia …………………. 

..……………………….. 
podpis promotora 

Załącznik nr 6 

                                                 
2 niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



do zarządzenia nr 124/2013 

 

Formularz P.158_F5 

 

Opinia promotora o oryginalności pracy dyplomowej 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z protokołem kontroli oraz Rozszerzonym Raportem 

Podobieństwa wygenerowanym przez system antyplagiatowy dla pracy: 

Autor: ……..……………………………………………………………………………………………………. 

Tytuł: …………………………………………………………………………………………..………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Po analizie raportu stwierdzam, co następuje3: 

 

 Wykryte w pracy zapożyczenia nie noszą znamion plagiatu, lecz wynikają z użycia 

sformułowań powszechnie stosowanych w obrębie dyscypliny naukowej dla 

jednoznacznego i precyzyjnego opisu stosowanych procedur naukowych bądź są 

uprawnionymi cytatami (np. wykaz piśmiennictwa lub cytowanie aktów prawnych). 

 Wykryte w pracy zapożyczenia nie noszą znamion plagiatu, ale ich nadmierna ilość budzi 

wątpliwości co do jej merytorycznej wartości w związku z brakiem samodzielności jej 

autora. Dlatego uważam, że praca powinna zostać ponownie zredagowana w celu 

ograniczenia stwierdzonych zapożyczeń. 

 Wykryte w pracy zapożyczenia są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu i kieruję 

zawiadomienie do dziekana w celu rozpatrzenia sprawy zgodnie z art. 214 ust. 4 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.). 

 Stwierdzone w pracy intencjonalne zniekształcenia tekstu wskazują na próbę ukrycia 

nieuprawnionych zapożyczeń. W związku z powyższym, kieruję zawiadomienie do 

dziekana w celu rozpatrzenia zgodnie z art. 214 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.). 

 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………..…………… 

                                                                                                                        podpis promotora 

 

Poznań, dnia …………………. 

 

                                                 
3 właściwe zaznaczyć 
 


