Zal4cznik nr 1 do uchwaly Senatu Polsko-Japoriskiej Akademii Technik Komputerowych nr 4 z dnia22kwietnia
2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postqpowania antyplagiatowego w Polsko-Japonskiej Akademii
Technik Komouterowvch

REGULAMTN POST4POWANTA ANTYPLAGIATOWEGO W POLSKO-JAPONSKIEJ
AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH

POSTANOWIENIA OGOLNE
$1

l.

Niniejszy regulamin okreSla zasady postgpowania anlyplagiatowego

w

ramach procedury

dyplomowania student6w Polsko-Japoriskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

2, Postanowienia niniejszego regulaminu maj4 zastosowanie do prac licencjackich, inzynierskich i
magisterskich przygotowywanych przez student6w wszystkich wydzial6w, do prac dyplomowych
przygotowywanych przez sluchaczy studi6w podyplomowych oraz prac doktorskich
przy gotowywanych przez doktorant6w,

3, PrzejScie procedury antyplagiatowej jest warunkiem dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony,

s2
Ilekro6 w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1)

Uczelni rozumie

sig przez to Polsko-Japofrsk4 Akademig Technik Komputerowych

w Warszawie,

2) elektronicznym prograrnie antyplagiatowym rozumie sig przez to system przryiety przezUczelnig

3) ustawie, bez bliizszego okreSlenia, rozumie

siE przez

to ustawg o prawach autorskich

i

prawach

pokrewnych,
pracach dyplomowych rozumie sig przez to prace licencjackie, inzynierskie i magisterskie
przygotowywane przez student6w oraz prace dyplomowe przygotowywane przez sluchaczy studi6w
podyplomowych oraz prace doktorskie przygotowywane przez doktorant6w.

4)

$3
l,Celem postgpowania antyplagiatowego w ramach procedury dyplomowania jest zapobieganie
zjawisku naruszania praw autorskich, a tym samym niedopuszczanie do obrony prac dyplomowych,
kt6rych treSi narusza przepisy ustawy.
2. Weryfikacji obligatoryjnej podlega ka|da praca dyplomowa zlo2onaprzez studenta/shchacza,

$4

1.

2.
3.

Elektroniczny program antyplagiatowy obsluguj4 .vqyznaczeni prTez administratora systemu
antyplagiatowego pracownicy Biblioteki.
Praca dyplomowa podlega weryfikacji w terminie 14 dni roboczych od daty jej zloLenia.
Weryfikacja pracy dyplomowej w elektronicznym systemie antyplagiatowym polega na
por6wnaniu ich treSci z zaindeksowanymi zasobami bazy danych w elektronicznym programie

anlyplagiatowym (internetowym i baz4 prac wprowadzonych do systemu) na okolicznoSd
wystgpowania w weryfikowanej pracy zapoiryczeh z innych tekst6w.

TRYB POSTEPOWANIA

$s

1.

Student/ sluchacz skladaw Bibliotece pracg w wersji papierowej ielektronicznej najednej ptycie

CD lub DVD trwale opisanych, zapisanych w formacie MS WORD lub ,PDF z prawami do
kopiowania wrazz o6wiadczeniem stanowi1cym zaL4cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Trwaly opis ptyty zawiera'. imig i nazwisko dyplomanta, numer studenta, tytul pracy, kierunek
i stopieri studi6w.

2.

$6
1

w trzech etapach
a) etap I-analizaformalna zawarto$citre$ci pod wzglgdem edytorskim i tozsamo5ci wersji
papierowej z wersj4 elektroniczn q Wacy dyplomowej ;
b) etap II - wprowadzenie pracy do elektronicznego programu antyplagiatowego oraz generowanie

. Proced ura p o stgpowani a weryfi kacyj ne go pr zebie ga

:

raportu podobiefistwa,
c) etap III - przekazanie pracy i raportu podobieristwa do postgpowania wyja6niaj4cego.
2. Postgpowanie weryfikacyjne w etapie I i II ma charakter obligatoryjny.
3. Wynik raportu podobief,stwa uzyskiwany w etapie II za\ycza sig do akt osobowych
studenta/sluchacza.
4. Etap III postgpowania ma charakter wyjaSniaj4cy ijest przeprowadzany w przypadku powzigcia
w4tpliwoSci co do samodzielno$ci przedstawionej pracy dyplomowej.

s7
I i II, o kt6rym mowa w $ 6 dokonywany jest odpowiednio przez wyznaczonego pracownika
Biblioteki, ktorzy podpisuj4 oSwiadczenie o zachowaniu tajemnicy sluZbowej w zakresie
postgpowania antyplagiatowego w/g wzoru zawartego w zal1czniku nr 2 do niniejszego

1.

Etap

2,

Regulaminu.
Osoba, o kt6rej mowa

w ust. 1 kieruje pracg dyplomow4 do etapu III w przypadku uznania na
podstawie raportu prawdopodobiefistwa, iz w pracy dyplomowej wystgpuj4 zapoLyczenia
sprzeazne z ustaw4 i (lub) stwierdzenia, 2e zostal przekroczony pr6g 30% dla wsp6lczynnika
podobieristwa 2

3,

.

Praca dyplomowa jest kierowana ponadto do etapu

III w przypadku, gdy w etapie I

zostanie

stwierdzone, i2
a) odsetek cytat6w wynosi 40% i wigcej,
b) od strony edytorskiej w pracy wykorzystano r62ne czcionki, wielko6ci czcionek czy teL
dokonano innych zabiegow edytorskich powoduj4cych nieuzasadnione od strony formy
znieksztalcenia tekstu,
c) zostanie stwierdzony brak przypis6w (odwolari) lub ich niedostateczn4 ilo$i w stosunku
do zawartoSci pracy,

1.

2.

$B
Podejmuj4cy decyzjg o przekazaniu pracy do etapu III przekazuje pracg dyplomow4 wraz z
raportem prawdopodobiefstwa promotorowi oraz powiadamia o tym fakcie Dziekana.
Promotor po ponownej analizie pracy i elektronicznego raportu podobieristwa podejmuje decyzjg
o:

c--74/r'

a) dopuszczeniu pracy dyplomowej do obrony gdy wsp6lczynniki podobiefstwa nie przekraczajq

w $ 7 ust. 2 i 3 lit. a;
pracy
dopuszczeniu
dyplomowej do obrony pomimo przekroczenia warto6ci okredlonej
w $ 7 ust, 2 i 3 lit, a, uznajqc, i2 nie doszlo do zlamania przepis6w ustawy i praca jest
samodzielna, a zapoLyczenia maj4 charakter uprawniony lub wynikaj4 ze specyfiki jgzyka
wartoSci okreSlonej

b)

specjalistycznego;

c) odmowie dopuszczenia pracy do obrony i zwr6ceniu jej dyplomantowi do poprawy pomimo,
iZ nie wystgpuje podejrzenie popelnienia plagiatu, ale iloS6 uprawnionych zapoLryczeri co do treSci

i formy pracy powodt14, i2 nie moze ona zostai skierowana do obrony;
dopuszczenia pracy do obrony z uwagi na podejrzenie popelnienia plagiatu
i zgloszeniu sprawy do Dziekana celem wszczEcia postgpowania dyscyplinarnego wobec studenta
lstwhacza.
3. W sytuacjach okreSlonych w ust. 2 promotor sklada pisemne oSwiadczenie w/g wzoru
stanowi4cego zalqcznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. Praca skierowana do poprawy przez dyplomanta podlega ponownej procedurze
weryfikacyjnej.
5. StudenVsluchacz jest informowany drog{ elektronicznq, przezWznaczonego pracownika
Biblioteki, o poddaniu pracy procedurze antyplagiatowej i jej wynikach,

d) odmowie

lr hab.Ierzy Pawel Nowacki

