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Regulamin  antyplagiatowy 
 

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

 
1. Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowanie procedury antyplagiatowej oraz sposób 
korzystania przez Wydział Zarządzania i Ekonomii z systemu Plagiat.pl 
 
2. Procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i 
doktorskich i niektórych projektów powstających na Wydziale. Przejście procedury antyplagiatowej 
jest warunkiem dopuszczenia pracy do obrony. 
 
3. Tekst pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej bądź doktorskiej w wersji ostatecznej, 
przeznaczonej do obrony, musi zostać złożony w odpowiednim dziekanacie, w postaci wydruku 
komputerowego oraz pliku elektronicznego w formacie ODT (Open Office Document), TXT, 
DOC(X), RTF lub 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. Kontroli identyczności tekstów dokonuje pracownik dziekanatu, odbierający tekst od 
studenta. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami, praca nie zostanie dopuszczona do 
procedury antyplagiatowej. 
 
5. Tekst pracy musi zostać poddany sprawdzeniu w elektronicznym systemie antyplagiatowym 
Plagiat.pl w ciągu 7 dni od momentu złożenia.  
 
6. Dla każdej sprawdzonej pracy System Plagiat.pl generuje Raport podobieństwa. 
 
7. Praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania nieuprawnionych zapożyczeń    
w szczególności gdy: 
  a) współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 30%,  
  b) Współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 5%, 
  c) praca zawiera długie fragmenty tekstu  (co najmniej 50 słów) zidentyfikowane 
   przez System jako „podobne”, 
  d) występuje duża ilość potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła, 
  e) zachodzi zgodność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami   
  zapożyczeń 
  f) cechy redakcyjne badanej pracy wskazują na „mechaniczne” zapożyczenia,  
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8. Oględzin Raportu podobieństwa, umożliwiających stwierdzenie, czy praca spełnia kryteria 
wymienione w pkt 6, dokonuje operator systemu, który wprowadził tekst pracy do analizy w 
systemie Plagiat.pl. Oględziny Raportu podobieństwa muszą zostać dokonane w ciągu 7 dni od 
momentu wygenerowania Raportu. Operator Systemu Plagiat.pl dokonuje oceny pracy.  
 
9. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu podobieństwa, o których mowa w pkt 6, 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 
dziekana  i praca zostaje przedstawiona do obrony. 
 
10. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu podobieństwa, o których mowa w pkt 6, praca zostanie 
uznana za wymagającą dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych 
zapożyczeń, operator systemu w pracy dyplomowej wskazuje wykryte przez system potencjalnie 
niedopuszczalne zapożyczenia.  
 
11. Oceny, czy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia dotyczące znaczących fragmentów 
tekstu dokonuje na podstawie Raportu podobieństwa wygenerowanego przez system Plagiat.pl 
upoważniony Prodziekan przy pomocy odpowiedniego operatora systemu. Ocena pracy musi być 
dokonana w ciągu dwu tygodni od jej złożenia. 
 
12. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w pkt. 11 wynika, że praca nie zawiera 
niedopuszczalnych zapożyczeń, operator Systemu opatruje ją Raportem podobieństwa w wersji 
skróconej, parafowanym przez upoważnionego Prodziekana. Pracę taką uważa się za 
zakwalifikowaną do obrony. 
 
13.  Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w pkt. 11 wynika, że praca nie spełnia kryteriów 
procedury antyplagiatowej i jednocześnie nie zawiera przesłanek popełnienia plagiatu, to taka praca 
nie jest dopuszczana do obrony i nie jest dodawana do Bazy Danych Systemu Plagiat.pl. Autor 
pracy ma obowiązek jej poprawy w terminie trzech miesięcy.    
 
14. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w pkt. 11 wynika, że praca jest plagiatem, 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.  
 
15. 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 dokonują operatorzy Systemu, którzy wprowadzali prace do analizy. 
 
 
 
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 1.10.2008 r. 
 
 


