
Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2016  

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego  

we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2016 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

 

 

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY 

AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO  

WE WROCŁAWIU  

 
§ 1 

1. Niniejszy Regulamin antyplagiatowy zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb funkcjonowania 

procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania z Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl w Akademii 

Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Akademii – oznacza to Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 

2) Rektorze – oznacza to Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 

3) Promotorze – oznacza to osobę kierującą przygotowaniem pisemnej pracy dyplomowej oraz 

przygotowaniem studenta do egzaminu dyplomowego, powołaną zgodnie z Regulaminem Studiów 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 

4) Regulaminie Studiów – oznacza to Regulamin Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu,  

5) Systemie Plagiat.pl – oznacza to System Antyplagiatowy Plagiat.pl wykorzystywany w Akademii 

Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,  

6) Operatorze Systemu – oznacza to pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii 

Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu upoważnionego do obsługi Systemu 

Antyplagiatowego Plagiat.pl,  

7) Dziale Nauczania i Spraw Studenckich lub DNS – oznacza to Dział Nauczania i Spraw Studenckich 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,  

8) Studencie – oznacza to studenta Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będącego 

autorem pisemnej pracy dyplomowej. 

 

§ 2 

1. Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie w stosunku do wszystkich pisemnych prac dyplomowych 

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia powstających 

w Akademii, a wynik kontroli z zastosowaniem procedury antyplagiatowej potwierdzający samodzielność 

opracowania pisemnej pracy dyplomowej jest warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu 

dyplomowego. 

2. Warunkiem wszczęcia procedury antyplagiatowej jest złożenie przez studenta oświadczenia o treści 

określonej w załączniku do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 3 

1. Pisemna praca dyplomowa w wersji ostatecznej, zaakceptowanej i dopuszczonej przez Promotora do 

egzaminu dyplomowego, winna zostać złożona w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w postaci 

wydruku komputerowego oraz pliku elektronicznego w formacie ODT (Open Office Document), DOC 

i DOCX (Microsoft Word) i PDF, dostarczonego na nośniku CD lub DVD w terminie określonym  

w Regulaminie Studiów. 

2. Wydruk komputerowy pisemnej pracy dyplomowej powinien być tożsamy z wersją zawartą w pliku 

elektronicznym na nośniku CD lub DVD, za co pełną odpowiedzialność ponosi student składający pisemną 

pracę dyplomową.  

3. Na nośniku CD lub DVD zawierającym wersję elektroniczną pisemnej pracy dyplomowej, student 

umieszcza trwały i czytelny opis określający: imię, nazwisko i numer albumu studenta, kierunek studiów, 

imię i nazwisko Promotora oraz tytuł pisemnej pracy dyplomowej.  

 

 

 

 



2 

 

§ 4 
1. Operator Systemu wprowadza pisemną pracę dyplomową do sprawdzenia w Systemie Plagiat.pl 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin roboczych od momentu jej przekazania przez 

studenta.  

2. Dla każdej sprawdzonej pisemnej pracy dyplomowej Operator Systemu generuje Raport Podobieństwa  

w Systemie Plagiat.pl. 

3. Operator Systemu dokonuje analizy Raportu Podobieństwa zgodnie z obowiązującą Instrukcją Interpretacji 

Raportu Podobieństwa Systemu Plagiat.pl pod kątem występowania w pisemnej pracy dyplomowej 

nieuprawnionych zapożyczeń, a w szczególności ustala czy:  

1) współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 50%, 

2) współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5%, 

3) próbowano ukryć obecność nieuprawnionych zapożyczeń („alert”). 

4. Jeżeli z analizy Raportu Podobieństwa, o której mowa w ust. 3, wynika, że współczynniki podobieństwa nie 

przekraczają wskaźników określonych w tymże ustępie oraz że w pracy nie stwierdzono nieuprawnionych 

zapożyczeń, uznaje się, że praca została opracowana samodzielnie.  

5. Jeżeli z analizy Raportu Podobieństwa, o której mowa w ust. 3, wynika, że współczynniki podobieństwa 

przekraczają wskaźniki określone w tymże ustępie lub że w pracy występują nieuprawnione zapożyczenia, 

Operator Systemu generuje Rozszerzony Raport Podobieństwa, który wraz z nośnikiem CD lub DVD 

przekazywany jest Promotorowi do dodatkowej merytorycznej oceny z punktu widzenia występowania 

niedopuszczalnych zapożyczeń.  

 

§ 5 

1. Promotor, na podstawie Rozszerzonego Raportu Podobieństwa, przygotowuje pisemną opinię, w której 

ocenia czy pisemna praca dyplomowa nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń (plagiat) lub czy zawarte 

w niej prawidłowo oznaczone zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości co do samodzielności 

pisemnej pracy dyplomowej przygotowanej przez studenta. W szczególności Promotor winien zwrócić 

uwagę czy pisemna praca dyplomowa: 

1) nie zawiera obszernych fragmentów tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowanych przez System 

jako „podobne”, 

2) nie zawiera zbyt dużej liczby potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,  

3) nie wykazuje szczególnej zbieżności tematyki z potencjalnymi źródłami zapożyczeń, 

4) wykazuje cechy redakcyjne niewskazujące na obecność „mechanicznych” zapożyczeń. 

2. Opinia Promotora winna być wydana najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania pracy do ponownej 

oceny. 

3. Jeżeli z opinii Promotora, o której mowa w ust. 1, wynika, że pisemna praca dyplomowa, pomimo 

wystąpienia przesłanek wskazanych w § 4 ust. 5, nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, uznaje się,  

że praca została opracowana samodzielnie.  

4. Jeżeli z opinii Promotora, o której mowa w ust. 1, wynika, że pisemna praca dyplomowa nie stanowi 

plagiatu, ale nadmierna liczba cytatów wskazuje na niski stopień samodzielności – praca nie jest 

dopuszczana do egzaminu dyplomowego. W takim przypadku Promotor może zezwolić studentowi na 

dokonanie w wyznaczonym terminie, zgodnym z postanowieniami Regulaminu Studiów, poprawy 

pisemnej pracy dyplomowej, która następnie ponownie przechodzi całą procedurę antyplagiatową.  

5. Jeżeli z opinii Promotora, o której mowa w ust. 1, wynika, że pisemna praca dyplomowa jest plagiatem, 

praca nie zostaje dopuszczona do egzaminu dyplomowego, a wobec jej autora Rektor podejmuje 

czynności określone w art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.  

 

§ 6 

1. Wszystkie obronione pisemne prace dyplomowe niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego przez 

studenta są dodawane obligatoryjnie przez Operatora Systemu do Bazy Danych Akademii w Systemie 

Plagiat.pl oraz do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.  

2. Dokumentacja powstała w wyniku przeprowadzenia procedury antyplagiatowej jest dołączana do akt 

studenta.  

3. Nadzór nad czynnościami Operatora Systemu, o których mowa w niniejszym Regulaminie, sprawuje 

Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich.  

 

§ 7 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie dnia 11 kwietnia 2016 r.  

 


