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mgr Bartłomiej Suchodolski
Katedra Nauk Ekonomicznych

Instytut Zarządzania i Marketingu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

ZARZĄDZENIE Nr 37/2012 
REKTORA UNIWERSYTETU 

PRZYRODNICZO- HUMANISTYCZNEGO 
W SIEDLCACH 

z dnia 17 maja 2012 roku 
w sprawie systemu antyplagiatowego

w UPH 
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www.bip.uph.edu.pl

3

www.plagiat.pl
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Regulamin

• sprawdzenie pracy przy użyciu systemu jest  
warunkiem dopuszczenia jej do obrony;

• sprawdzenie pracy za pomocą systemu polega  
na identyfikacji w jej treści zapożyczeń z 
innych tekstów w oparciu o bazę systemu 
(prace powstałe w UPH) oraz zasoby 
Internetu.
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Funkcjonowanie systemu

• student składa we właściwym dziekanacie,  
przyjętą przez promotora, pracę dyplomową w 
formie papierowej oraz w formie 
elektronicznej na nośniku danych;

• operator systemu, po uzyskaniu informacji z  
dziekanatu, odbiera pracę  i w ciągu 48 godzin 
od złożenia jej przez studenta, wprowadza ją 
do systemu Plagiat.pl.
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Format zapisu

• RTF (Rich Text Format);
• ODT (Open Office Document).

Inne formaty zapisy nie są akceptowane!
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Raport podobieństwa & współczynniki 
podobieństwa

• raport podobieństwa zawiera wyliczone 
współczynniki podobieństwa dla danej pracy oraz 
informacje dotyczące  fragmentów pracy 
zidentyfikowanych przez system jako identyczne z 
tekstami z bazy danych i zasobów Internetu;

• współczynniki podobieństwa określają, w jakim  
stopniu praca składa się z fragmentów identycznych 
z  wykrytymi w innych tekstach oraz są stosunkiem 
liczby słów odnalezionych w innych tekstach do 
całkowitej liczby słów w badanym dokumencie.
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Raport podobieństwa

• wygenerowanie raportu podobieństwa trwa 
ok. 24 godzin!
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Współczynniki podobieństwa

• współczynnik podobieństwa 1 określa, jaką  
część badanej pracy stanowią frazy o długości  
5 wyrazów lub dłuższe odnalezione w bazie  
uczelni lub w zasobach Internetu z  
wyłączeniem fragmentów aktów prawnych;

• współczynnik podobieństwa 2 określa, jaka 
część badanej pracy składa się z fraz 
odnalezionych w bazie uczelni i zasobach 
Internetu, z wyłączeniem BAP, o długości 25 
wyrazów.
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Współczynniki podobieństwa
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Granice współczynników podobieństwa

• współczynnik podobieństwa 1 (sekwencje 
pięciowyrazowe) – 50 %;

• współczynnik podobieństwa 2 (sekwencje 
dwudziestopięciowyrazowe) – 5 %.
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Jeśli praca jest „czysta”

• operator przekazuje stosowną informację do  
właściwego dziekanatu w postaci protokołu  
kontroli oryginalności pracy;

• na podstawie przedłożonego protokołu 
właściwy dziekanat wyznacza termin obrony 
pracy.
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Jeśli praca zawiera plagiat

• operator systemu  generuje „raport  pełny”,  który 
przekazuje za pośrednictwem  dziekanatu 
promotorowi pracy w celu jej merytorycznej 
oceny;

• promotor na podstawie rozszerzonego raportu 
podobieństwa przygotowuje opinię, w której 
ocenia czy praca zawiera plagiat lub czy zawarte  
w niej prawidłowo oznaczone cytaty nie budzą 
wątpliwości co do samodzielności pracy  
dyplomowej;

• opinia promotora powinna być wydana w 
możliwie  najkrótszym terminie, nie później niż 2 
tygodnie od złożenia pracy przez studenta. 14

Pozytywna opinia promotora

• gdy opinia promotora jest pozytywna, czyli  
gdy nie stwierdzi on znamion plagiatu, praca  
taka zostaje dopuszczona do obrony.
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Negatywna opinia promotora

• jeżeli z opinii wynika, że praca nie zawiera 
przesłanek popełnienia plagiatu przez jej 
autora, lecz nadmierna liczba cytatów 
wskazuje na niski  stopień  samodzielności  –
praca nie jest dopuszczana do obrony, o czym 
właściwy dziekanat informuje studenta;

• student po konsultacji z promotorem 
dokonuje poprawy pracy, która ponownie 
zostaje poddana procedurze antyplagiatowej.
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Negatywna opinia promotora

• jeżeli z opinii wynika, że praca jest plagiatem,  
nie zostaje ona dopuszczona do obrony, o  
czym właściwy dziekanat informuje studenta;

• w odniesieniu do studenta, który dopuścił się  
plagiatu, wszczyna się jednocześnie 
postępowanie dyscyplinarne.
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Czas

• wprowadzenie pracy do systemu – 48 godzin;
• wygenerowanie raportu – 24 godziny.
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Plagiatu nie da się oszukać!

• program wykrywa „nie polskie znaki”;
• program wykrywa znaki koloru białego.
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Litery z różnych alfabetów
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Samodzielne sprawdzenie pracy

• 1 TOKEN = 20 000 znaków;
• 1 TOKEN = 
– 4,9 zł plus VAT - płatność przelewem 

internetowym z karty lub konta bankowego;
– 9 zł plus VAT - płatność przez SMSy.
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Pytania?

• bartlomiej.suchodolski@uph.edu.pl
• uph2011@o2.pl
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23http://bkstal9192.futbolowo.pl/


