Gdańsk, 11 stycznia 2018 r.

Szanowni Studenci oraz Promotorzy
Gdańska Szkoła Wyższa będzie realizować obowiązek sprawdzania prac dyplomowych systemem antyplagiatowym z początkiem roku akademickiego
2018/2019, tzn. obowiązek ten będzie dotyczył studentów rozpoczynających ostatni semestr
studiów w roku akademickim 2018/2019. System ten będzie nosił nazwę „Jednolity System
Antyplagiatowy” (JSA); aktualnie jest on tworzony przez Ośrodek Przetwarzania Informacji
PIB na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Systemem tym będą sprawdzane pisemne prace dyplomowe na wszystkich uczelniach w Polsce.
Osobą decydującą, czy praca dyplomowa zostanie uznana za plagiat czy nie, będzie
wyłącznie promotor. W przypadku uznania za plagiat, promotor będzie decydował, np. o zakresie zmian w pracy bądź nawet ponownym jej napisaniu. Promotor będzie miał do dyspozycji pełny raport z badania, zawierający wiele współczynników podobieństwa oraz fragmenty pracy uznane przez system za „podobne” do fragmentów innych prac – wraz ze źródłami
ich pochodzenia. Ciekawostką ma być funkcjonalność systemu – podpowiadanie promotorowi zmianę stylu pisania pracy, co może świadczyć np. o drugim ukrytym autorze lub o odpisywaniu fragmentów z książek bez oznaczania cytatu.
Według aktualnego stanowiska wykonawcy systemu, sprawdzać prace będą mogli wyłącznie promotorzy lub inni, upoważnieni pracownicy uczelni (nie studenci). Promotor (lub
inny pracownik uczelni) będzie mógł sprawdzać pracę wielokrotnie, na każdym etapie jej
powstawania.
Studenci będą składali prace dyplomowe w dziekanacie już po sprawdzeniu przez system antyplagiatowy i po zaakceptowaniu przez promotora raportu z badania.
Aktualnie uczelnia realizuje obowiązek przekazywania obronionych prac dyplomowych do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). Wszystkie prace dyplomowe są tam przesyłane tuż po obronie. Obowiązkiem tym objęte są prace,
których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30 września 2009 r.

Podstawa prawna
JSA:
art. 167a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz.
2183 z późn. zm.)
ORPPD: art. 167b wyżej cytowanej ustawy
terminy: art. 2 i 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.
908)

Wyciąg z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.)
Art. 167a
1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej.
2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego
lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
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3. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w
tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub
artystyczna.
4. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z
wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 167c ust. 1.
Art. 167b
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac
dyplomowych.
2. W repozytorium zamieszcza się:
1) tytuł pracy dyplomowej;
2) imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej;
3) imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej;
4) imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej;
5) nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej;
6) nazwę uczelni;
7) datę zdania egzaminu dyplomowego;
8) nazwę kierunku studiów;
9) treść pracy dyplomowej.
3. W repozytorium nie zamieszcza się prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
4. Dane, o których mowa w ust. 2, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni. Dostęp do danych przysługuje promotorowi pracy dyplomowej oraz Komisji.
5. Rektor uczelni jest obowiązany do wprowadzenia pracy dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po zdaniu
egzaminu dyplomowego.
Art. 167c
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi Jednolity System Antyplagiatowy współpracujący z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz zapewnia uczelniom nieodpłatne korzystanie z tego systemu.
2. Opracowanie systemu, o którym mowa w ust. 1, i administrowanie tym systemem minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego może zlecić instytutowi badawczemu, nadzorowanemu przez ministra właściwego do
spraw nauki, którego przedmiot działania jest ściśle związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych, zapewniając środki finansowe na ten cel.
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