
Regulamin  antyplagiatowy 

określa zasady funkcjonowania Systemu Plagiat.pl na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej  

1. Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz 
sposób korzystania przez Wydział Zarządzania i Ekonomii z systemu Plagiat.pl (dalej 
zwanego Systemem).

2. Procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac licencjackich, inżynierskich, 
magisterskich i doktorskich oraz niektórych projektów powstających na Wydziale. 
Przejście procedury antyplagiatowej przez prace dyplomowe jest warunkiem 
dopuszczenia do obrony.

3. Tekst pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej bądź doktorskiej w wersji 
ostatecznej, przeznaczonej do obrony, musi zostać złożony w Dziekanacie, w postaci 
wydruku komputerowego oraz pliku elektronicznego w formacie ODT (Open Office 
Document), TXT, DOC(X), RTF oraz PDF (tylko takie prace, w których zawarty jest 
tekst możliwy do skopiowania i wklejenia) dostarczonego na nośniku CD bądź DVD, 
na trzy miesiące przed planowanym terminem obrony.

4. Teksty prac w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego 
muszą być identyczne. W przypadku stwierdzenia przez operatora Systemu różnic 
pomiędzy tekstami, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej. 
Wprowadzenia pracy do Systemu dokonuje operator Systemu.

5. Tekst pracy musi zostać poddany sprawdzeniu w elektronicznym systemie 
antyplagiatowym. Zakwalifikowanie do obrony następuje na podstawie ogólnego 
oglądu wyniku testu dokonanego przez System, wspomaganego współczynnikami 
(wskaźnika podobieństwa 1, wskaźnika podobieństwa 2 i wskaźnika podobieństwa 3). 
Wskaźnik podobieństwa 1 oznacza, jaką część pracy złożoną z fraz 5 wyrazowych 
stanowią fragmenty odnalezione w bazie prac wydziału macierzystego, bazach innych 
uczelni uczestniczących w Programie Wymiany Baz, zasobach światowego internetu, z 
wyłączeniem zasobów odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych (BAP). Współczynnik 
podobieństwa 2 oznacza, jaką część pracy złożoną z fraz 10 wyrazowych stanowią 
fragmenty odnalezione w bazie prac wydziału macierzystego, bazach innych uczelni 
uczestniczących w Programie Wymiany Baz, zasobach światowego internetu, z 
wyłączeniem zasobów odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych (BAP).
Współczynnik podobieństwa 3 jest identycznie wyliczany jak współczynnik 
podobieństwa 1 z uwzględnieniem zasobów znalezionych w Bazie Aktów Prawnych 
(BAP).

6. Praca kwalifikuje się do obrony, jeśli nie zawiera fragmentów zapożyczonych z 
którejkolwiek bazy służącej do porównań.

7. W takiej sytuacji operator Systemu opatruje ją parafowanym skróconym Raportem 
podobieństwa z adnotacją „praca kwalifikuje się do obrony” oraz podpisem 
upoważnionego Prodziekana i praca zostaje przedstawiona do obrony. 



8. Praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania nieuprawnionych 
zapożyczeń, gdy współczynnik podobieństwa 1 wynosi powyżej 15%, lub 
współczynnik podobieństwa 2 powyżej 5%, lub współczynnik podobieństwa 3 
powyżej 20%.

9. Oględzin Raportu podobieństwa, umożliwiających stwierdzenie, czy praca spełnia 
kryteria wymienione w pkt 8, dokonuje operator Systemu.

10. W uzasadnionych przypadkach praca ze wskaźnikami podobieństwa wyższymi niż 
wymienione w pkt. 8 może zostać zakwalifikowana do obrony. Dotyczy to sytuacji, 
gdy wysokości wskaźników 1, 2, 3 są spowodowane wykorzystaniem w pracy nazw 
własnych, terminów, które są powszechnie stosowane i nie można ich zamienić na 
synonimy, np. nazwy procedur, nazwy dokumentów, nazwy norm jakościowych. Jeżeli 
w wyniku oględzin Raportu podobieństwa praca zostanie uznana za nie budzącą 
wątpliwości, operator Systemu opatruje ją parafowanym skróconym Raportem 
podobieństwa z adnotacją „praca kwalifikuje się do obrony” oraz podpisem 
upoważnionego Prodziekana i praca zostaje przedstawiona do obrony.

11. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu podobieństwa, praca zostanie uznana za 
wymagającą dodatkowej korekty, z powodu występowania niedopuszczalnych 
zapożyczeń, operator Systemu w pracy dyplomowej wskazuje wykryte przez System 
potencjalnie niedopuszczalne zapożyczenia. Dodatkowo operator Systemu opatruje 
pracę parafowanym skróconym Raportem podobieństwa z adnotacją „Praca wymaga 
korekty. W tekście zaznaczono powtórzenia stwierdzone przez system. Po poprawie 
praca będzie ponownie sprawdzona przez system antyplagiatowy.” Ponadto, oceny, 
czy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia dotyczące znaczących fragmentów 
tekstu dokonuje, na podstawie Raportu podobieństwa wygenerowanego przez System, 
upoważniony Prodziekan.

12. Praca nie dopuszczona do obrony, nie jest dodawana do Bazy Danych Systemu 
Plagiat.pl. Autor pracy ma obowiązek jej poprawy w terminie trzech miesięcy. W 
przypadku przekroczenia tego terminu student zdaje odpłatnie egzamin z przedmiotu 
ochrona własności intelektualnej. Możliwe jest jednokrotne poprawianie pracy. W 
przypadku ponownej negatywnej oceny pod względem nieuprawnionych zapożyczeń, 
student musi napisać nową pracę u nowego promotora (wyznaczonego przez 
bezpośredniego przełożonego), na wniosek właściwego Prodziekana.

13. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w pkt. 11 zachodzi podejrzenie przypisania 
sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, praca nie 
zostaje dopuszczona do obrony, a wobec jej autora 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. Wszystkie prace, które zostały dopuszczone do obrony, muszą być dodane do Bazy 
danych Systemu Plagiat.pl w ciągu 1 miesiąca po zakończeniu procedury 
antyplagiatowej. Dodania prac do bazy danych Systemu dokonuje operator Systemu, 
który wprowadzał pracę do analizy. 



15. Procedura sprawdzania pracy w Systemie wraz z ewentualną dodatkową oceną
Raportu podobieństwa powinna zostać ukończona w terminie nie dłuższym niż 14 dni,
od dnia złożenia pracy do odpowiedniego Dziekanatu.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 20.02.2013 r.




