
 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 57/2020 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie kontroli rozpraw doktorskich z wykorzystaniem 

 Jednolitego Systemu Antyplagiatowego 

 

Na podstawie art. 188 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), dalej jako: „ustawa Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce”, w zw. z § 18 ust. 2a Regulaminu przeprowadzania postepowań w sprawie 

nadania stopnia doktora w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stanowiącym 

Załącznik do Uchwały Nr XXIV-29.15/19 Senatu UMCS z dnia 25 września 2019 r., 

 

zarządzam: 
§ 1 

Niniejszym zarządzeniem określa się zasady oraz tryb przeprowadzania postępowania 

antyplagiatowego oraz sposób dokonywania weryfikacji samodzielności przygotowania 

rozprawy doktorskiej w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dalej jako: 

„Uniwersytet lub UMCS”. 

  

§ 2 

1. W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ustala się obowiązek kontrolowania 

wszystkich rozpraw doktorskich sporządzonych w Uniwersytecie w formie pisemnej 

 z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zintegrowanego z systemem 

Archiwum Prac Dyplomowych (zwanym dalej APD) i współpracującego z ogólnopolskim 

repozytorium pisemnych prac dyplomowych prowadzonym przez Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, dalej jako: „JSA”. 

2. JSA wykrywa klony rozpraw doktorskich, 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. 

3. Kontrola rozpraw doktorskich z wykorzystaniem JSA polega na porównaniu prac do danych  

 z następujących repozytoriów:  



 

1) ORPPD – Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych; 

2) NEKST – wyszukiwarka polskiego Internetu; 

3) Baza aktów prawnych; 

4) Elementy anglojęzycznego Internetu (Wikipedia); 

5) Wewnętrzna baza uczelni udostępniona do badań JSA. 

4. Parametrem wskazującym na poziom podobieństwa badanej rozprawy do innych danych  

z repozytoriów, o których mowa w ust. 3, jest wskaźnik o nazwie Procentowy Rozmiar 

Podobieństwa (PRP). 

 

§ 3 

1. Zgłoszenia rozprawy doktorskiej do analizy w JSA dokonuje promotor poprzez APD. 

2. Dyrektor Instytutu właściwego do przeprowadzenia przewodu doktorskiego  może 

zdecydować, że zgłoszenia rozprawy doktorskiej do analizy JSA dokonuje asystent 

Dyrektora Instytutu, wyznaczony do pełnienia funkcji wsparcia technicznego. 

3. Dostęp do systemu APD możliwy jest pod adresem: www.apd.umcs.pl. 

4. Wersja wydruku komputerowego oraz elektronicznego zapisu muszą być identyczne,  

co Doktorant potwierdza składając pisemne oświadczenie w danym zakresie.  

5. Doktorant w drodze pisemnego oświadczenia wyraża zgodę na przeprowadzenie analizy 

porównawczej rozprawy doktorskiej z innymi dokumentami oraz wykorzystania rozprawy 

doktorskiej do weryfikacji innych dokumentów wprowadzonych do Bazy Danych 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

6. Tekst w pliku wprowadzanym do JSA musi być w formie kopiowalnej tzn. niedopuszczalne 

jest umieszczanie tekstu w formie zdjęć lub skanów. 

7. Promotor (promotorzy) zobowiązany jest (zobowiązani są) dokonać analizy raportu badania 

podobieństwa, tj. dokumentu zawierającego  informacje  o  ewentualnych  zapożyczeniach  

i modyfikacjach zidentyfikowanych w weryfikowanym tekście, otrzymanego z 

przeprowadzonej w JSA analizy rozprawy doktorskiej) pod kątem występowania 

w rozprawie doktorskiej nieuprawnionych zapożyczeń. 

8. Celem wsparcia procesu analizy raportu podobieństwa promotorom udostępniona zostanie 

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

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

 

§ 4 

1. W przypadku niestwierdzenia przez promotora (promotorów) występowania istotnych 

podobieństw, ani zastosowania w rozprawie doktorskiej zabiegów utrudniających 

dokonanie weryfikacji  przez  JSA, lecz nadmierna liczba cytatów wskazuje na niski stopień 

samodzielności, doktorant po konsultacji z promotorem (promotorami) dokonuje poprawy 

rozprawy doktorskiej, która następnie ponownie poddana zostaje procesowi 

antyplagiatowemu. 

2. Jeżeli z raportu badania podobieństwa, o którym mowa w § 3 ust. 7 wynika, że rozprawa 

doktorska stanowi postać plagiatu, nie zostaje ona przesłana do recenzji i tym samym  

doktorant  nie  jest  dopuszczony  do  publicznej  obrony,  a  praca doktorska nie zostaje 

wprowadzona do Bazy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Promotor (promotorzy) 

rozprawy doktorskiej przekazuje (przekazują) sprawę do Dyrektora Instytutu właściwego  

http://www.apd.umcs.pl/
https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=podrecznik:wynik_badania:jak_czytac_wynik_badania
https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=podrecznik:wynik_badania:jak_czytac_wynik_badania


 

do przeprowadzenia przewodu doktorskiego, a wobec jej autora, Rektor wszczyna 

postępowanie wyjaśniające w trybie ustalonym wart. 287 ust. 2 ustawy Prawo  

o  szkolnictwie  wyższym i nauce. 

 

§ 5 

1. Za obsługę techniczną systemu APD  oraz  za  integrację  z  systemem  antyplagiatowym     

i Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych odpowiada Sekcja ds. Systemów 

Toku Studiów.  

2. Wszyscy użytkownicy APD  mają  dostęp  do  katalogu  z  listą  prac  zawierającą:  tytuł,  

imię i nazwisko autora, opiekuna rozprawy doktorskiej oraz recenzenta lub recenzentów, 

wydziału, datę zatwierdzenia tematu, datę złożenia pracy w systemie, streszczenie, słowa 

kluczowe. Treść pracy oraz recenzje (o ile zostaną wprowadzone do APD) są dostępne 

tylko dla autora, opiekuna rozprawy doktorskiej i recenzenta. 

3. W przypadku, gdy dana rozprawa doktorska została wcześniej wprowadzona do systemu 

POL-on nie ma konieczności ponownego umieszczania jej w systemie APD. 

4. Do systemu POL-on nie przekazuje się prac zawierających informacje podlegające 

ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz rozpraw 

doktorskich. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

       REKTOR  

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


