Procedura weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
tekst jednolity
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§1
Procedura weryfikacji prac dyplomowych ma na celu weryfikację samodzielności przygotowania pracy dyplomowej
przez studenta.
Procedura weryfikacji prac dyplomowych za pomocą systemu antyplagiatowego ma zastosowanie do wszystkich prac
dyplomowych powstających w Uczelni, a pozytywny wynik kontroli jest warunkiem zaliczenia seminarium
dyplomowego bądź innych zajęć, w ramach których przygotowywana jest praca dyplomowa oraz dopuszczenia
studenta do egzaminu dyplomowego.
Sprawdzenie pracy polega na zidentyfikowaniu w niej nieuprawnionych zapożyczeń poprzez wskazanie podobieństw
z tekstami i publikacjami znajdującymi się w bazach porównawczych, a w szczególności w bazie prac PWSZ w
Chełmie, bazie prac innych Uczelni, Bazie Aktów Prawnych, zasobach Internetu.
Procedura może zostać odpowiednio zastosowana do prac zaliczeniowych, co do których istnieje podejrzenie o
naruszenie praw autorskich oraz do prac o charakterze naukowym.
§2
Po wstępnym zaakceptowaniu pracy przez promotora, student zobowiązany jest złożyć Operatorowi nośnik CD
(DVD) z pełnym tekstem pracy (zapisanym w jednym pliku) w jednym z formatów umożliwiających przeszukiwanie
i kopiowanie tekstu pracy, tj.: PDF, ODT, DOC, DOCX lub RTF. Opis na nośniku CD (DVD) powinien zawierać:
imię i nazwisko autora pracy, adres e-mail, nr albumu, kierunek, imię i nazwisko promotora pracy.
Student składa pracę wraz z Oświadczeniem dotyczącym praw autorskich oraz Oświadczeniem promotora o
zatwierdzeniu pracy.
Tekst pracy dyplomowej jest przekazywany przez Operatora do lokalnego repozytorium prac dyplomowych PWSZ w
Chełmie, a następnie, w celu dokonania weryfikacji samodzielności przygotowania pracy, przesyłany do systemu
antyplagiatowego. Praca jest przesyłana do systemu antyplagiatowego w terminie 4 dni roboczych od dnia jej złożenia.
Efektem sprawdzenia pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy jest raport podobieństwa, zawierający obliczone
współczynniki podobieństwa, przedstawiające stopień zgodności analizowanego tekstu ze źródłami, z którymi został
on porównany w ramach przeprowadzonej analizy, wykaz źródeł, w których zostały odnalezione fragmenty identyczne
z fragmentami badanej pracy dyplomowej, a także tekst badanej pracy z zaznaczonymi fragmentami odnalezionymi w
identycznej formie w innych tekstach zasobów wymienionych w § 1 ust. 3.
Raport podobieństwa jest opracowywany w oparciu o pięć wartości współczynnika podobieństwa:
1) współczynnik podobieństwa 1 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 5 wyrazów lub dłuższe,
odnalezione w bazach porównawczych, z wyłączeniem fragmentów aktów prawnych odnalezionych w Bazie
Aktów Prawnych - współczynnik ten służy przede wszystkim do badania samodzielności językowej autora pracy,
2) współczynnik podobieństwa 2 określa, jaka część badanej pracy składa się z fraz odnalezionych w bazach
porównawczych (z wyłączeniem fragmentów aktów prawnych) o długości 25 wyrazów lub dłuższej współczynnik ten jest narzędziem do wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń,
3) współczynnik podobieństwa 3 jest wyliczany analogicznie do współczynnika podobieństwa 1 z tym, że uwzględnia
on dodatkowo wszystkie frazy o długości 8 wyrazów lub dłuższe odnalezione przez system w Bazie Aktów
Prawnych,
4) współczynnik podobieństwa 4 jest wyliczany analogicznie do współczynnika podobieństwa 2 z tym, że uwzględnia
on dodatkowo wszystkie frazy o długości 25 wyrazów lub dłuższe, odnalezione przez system w Bazie Aktów
Prawnych,
5) wartość współczynnika podobieństwa 5 oznacza, jaka część badanej pracy składa się wyłącznie z fraz aktów
prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych, o długości co najmniej 8 wyrazów.
Skrócony raport podobieństwa jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez studenta lub indywidualne
konto w Zintegrowanym Systemie Informatycznym w module Wirtualna Uczelnia.
Pełny raport przesyłany jest promotorowi pracy na wskazany adres poczty elektronicznej lub indywidualne
konto w Zintegrowanym Systemie Informatycznym w module Wirtualna Uczelnia.
Wgląd w treść pełnego raportu podobieństwa mają także recenzenci pracy.
§3
Promotor dokonuje indywidualnej oceny samodzielności pracy w oparciu o analizę raportu podobieństwa,
uwzględniając charakter pracy, liczbę i rodzaj wykorzystanych w pracy źródeł, sposób i kontekst wykorzystania
źródeł, itd.
Przed przystąpieniem do analizy raportu podobieństwa promotor sprawdza, czy tekst pracy poddany weryfikacji za
pomocą systemu antyplagiatowego jest identyczny z tekstem pracy przedłożonym promotorowi przez studenta.

3. Praca dyplomowa wymaga obligatoryjnie dodatkowej oceny promotora z punktu widzenia występowania
nieuprawnionych zapożyczeń, w szczególności gdy:
1) współczynnik podobieństwa 1 przekracza 50%,
2) współczynnik podobieństwa 2 przekracza 10%,
3) próbowano ukryć obecność nieuprawnionych zapożyczeń („alert”).
4. Po przeprowadzeniu dodatkowej oceny pracy z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń,
promotor:
1) kieruje pracę do poprawy,
2) lub w przypadku gdy uzna, że dokonane zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamion plagiatu, wypełnia
opinię potwierdzającą samodzielność pracy.
5. Student może dokonać poprawy pracy maksymalnie dwa razy. Poprawiony tekst pracy podlega każdorazowo
sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym.
6. W przypadku problemów z dokonaniem analizy raportu podobieństwa, promotor może skorzystać z pomocy
Operatora.
§4
1.
Jeśli w wyniku weryfikacji pracy z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego, praca została uznana przez
promotora za samodzielną, promotor wypełnia opinię potwierdzając samodzielność pracy, a następnie, po
złożeniu przez studenta pracy zgodnie z § 51 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie, zalicza seminarium dyplomowe lub odpowiednio inne zajęcia, w ramach których przygotowana została
praca dyplomowa.
2.
Opinię promotora potwierdzającą samodzielność wykonania pracy dyplomowej oraz Oświadczenie studenta
dotyczące praw autorskich, student zobowiązany jest załączyć do wszystkich egzemplarzy pracy składanych w
Dziale Obsługi Studenta. Opinię promotora potwierdzającą samodzielność wykonania pracy dyplomowej, Operator
wprowadza do bazy systemu antyplagiatowego
3.
W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji pracy z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego, po przeprowadzeniu
czynności, o których mowa w § 3, wynika, że zachodzi uzasadniona obawa, że praca jest plagiatem, promotor kieruje
zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, w oparciu o art. 214 ust. 4-6
Prawo o szkolnictwie wyższym, a przedłożona praca nie zostaje dopuszczona do dalszego etapu procedury
dyplomowania.
§5
1. Zatwierdzoną pracę dyplomową archiwizuje się w lokalnym repozytorium prac dyplomowych PWSZ Chełmie.
2. Po obronie pracy dyplomowej, praca jest wprowadzana automatycznie do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych
Prac Dyplomowych.

