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ZARZĄDZENIE  

Nr 5/2019 
 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 
 

 

z dnia 7 stycznia 2019 r. 
 

 

w sprawie kontroli prac dyplomowych z wykorzystaniem  

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego 

 

 

Na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz.1668 z późn. zm.) oraz § 36 ust. 3 i 6 Regulaminu studiów 

z dnia 22 kwietnia 2015 r., stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie Nr XXIII-25.3/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.,  

 zarządzam: 

 

§ 1  
1. W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (zwanym dalej UMCS) wprowadza się 

obowiązek kontrolowania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego (JSA) zintegrowanego z systemem Archiwum Prac Dyplomowych (zwanym 

dalej APD) i współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych 

prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

2. Procedurą kontroli prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA objęte są wszystkie prace 

dyplomowe przewidziane programem kształcenia studiów wyższych, realizowanych na UMCS. 

3. JSA wykrywa klony prac dyplomowych, zapożyczenia fragmentów w jednym lub wielu źródłach 

referencyjnych, fragmenty podobne semantycznie do tekstów w źródłach referencyjnych  

(niezależnie od szyku słów we frazie), zmiany stylu pisania pracy, znaki pochodzące z alfabetu 

innego niż język badany, ukryte znaki specjalne, mikrospacje i inne prawdopodobne manipulacje 

czcionką w celach ukrycia zapożyczeń. 

4. Kontrola prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA polega porównaniu prac do danych  

z następujących repozytoriów:  

1) ORPPD – Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych 

2) NEKST – wyszukiwarka polskiego Internetu 
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3) Baza aktów prawnych 

4) Elementy anglojęzycznego Internetu (Wikipedia) 

5) Wewnętrzna baza uczelni udostępniona do badań JSA 

5. Parametrem wskazującym na poziom podobieństwa badanej pracy do innych danych  

z repozytoriów o których mowa w ust. 4 jest wskaźnik o nazwie Procentowy Rozmiar 

Podobieństwa (PRP). 

 

§ 2 
1. Zgłoszenia pracy dyplomowej do analizy w JSA dokonuje opiekun pracy dyplomowej poprzez 

APD. 

2. Z przeprowadzonej w JSA analizy pracy dyplomowej opiekun pracy otrzymuje raport z badania 

podobieństwa tj. dokument zawierający informacje o ewentualnych zapożyczeniach  

i modyfikacjach zidentyfikowanych w analizowanym tekście. 

3. Opiekun pracy dyplomowej po otrzymaniu raportu podobieństwa, o którym mowa w ust. 2, 

zobowiązany jest dokonać jego analizy. 

4. Celem wsparcia procesu analizy raportu podobieństwa opiekunom udostępniona zostanie 

instrukcja interpretacji przygotowana przez dostawcę JSA (https://jsa-

wiki.opi.org.pl/doku.php?id=podrecznik:wynik_badania:jak_czytac_wynik_badania). 

5. Rady Wydziałów mogą określić niższe poziomy tolerancji niż te wskazane w instrukcji JSA.  

 

§ 3 
1. Opiekun pracy dyplomowej po dokonaniu analizy raportu podobieństwa może podjąć decyzje o: 

1) zatwierdzeniu pracy w APD i skierowaniu jej do wystawienia recenzji, a następnie do obrony, 

zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale lub 

2) skierowaniu pracy do poprawy celem wprowadzenia niezbędnych korekt, a następnie 

ponownie kieruje pracę do sprawdzenia przez JSA lub 

3) niedopuszczeniu pracy do obrony i skierowaniu sprawy do Dziekana jeżeli zachodzi 

podejrzenie popełnienia plagiatu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, Dziekan po zapoznaniu się z opinią promotora 

pracy dyplomowej, może skierować pracę do poprawki lub podjąć decyzję o niedopuszczeniu 

pracy do obrony i wystąpić do Rektora z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania 

wyjaśniającego. 

 

§ 4 

Z dniem podpisania traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 5/2016 Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie kontroli 

prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                 R E K T O R 
 
 

 

 
 

 

            prof. dr hab. Stanisław Michałowski 
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