
Komunikat nr 7/2016 

Dziekana Wydzialu Filologicznego UWr 

z dnia 2 grudni .. 2016 r. 

w sprawie 1>rOt:Wu ry spra"'dzaoia prac dyplomowych w systemie PLAGIAT 

Na podstawie l..arz.ądz.eoia nr 98/2016 Rektora Uniwersytetu Wroclawsliego z dnia 20 
paiAziemika 20 16 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania, sprawdzania prac 
dyplomowych w systemie antyplagiatowym i archiwizacji proe dyplomowych Z wykorrystaniem 
systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD), Zar:ządz.enia nr 150/2013 KeI<lora Uniwers}tetu 
Wrocławskiego z dnia J() wrześn i a 2013 r. w spra"'ie dokumentacji p,abicgu studiów w 
Uoiwers)1ecie Wrodawskim (z późn. zm.), Uchwały nr 275/276 Rady Wydziału Filologicmego UWr 
zd~ia 22 listopada 2016 r. w sprawie szczególowych warunków ukończenia studiów I i II slQpnia onu 
prac i egzaminów dyplomowych ~a Wydziale Filologic7Jlym oraz Komunikatu nr 612()16 Dziekana 
Wydziału filologicwcgo UWr Z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac 
dyplomowych Z wykorzystan iem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) 

wprowadzam następujące 7.asady postęJlOwania wobcc prac dyplomowych (Iiccncjackich, 
magisternkich), w których sprawdzenie w .~ystemie antyplagiatowym ujawniło wan"""i 
współczynn ików podobieństwa badanej pracy, mogące wskazywać na naruszenie praw autorskich lub 
wadliwą konstrukcj9 pracy: 

ł, Dla sprawd7~nych prac licencjackich i magisl~or;kieh wartości współcz)'IIników podobieństwa, 
których przekroczenie moo<e wskazywać "a naru",".cn,c praw autorskich luh wadliwą konstrukcje 
pracy, ")'1'10'>7"1: 

I. Współczynnik podobicilstwa I - 15 % 
2. Współczynn ik podobieństwa 2 - S %. 

2 Informacja o wyniku teslowama (raport podobicńsrwa)jest ka:Worawwo wysyłana pl7.cz promotora 
po sprawdzeniu pracy w systemie APD i otrzymaniu raJlOrtu drogą mailową do dziekanatu (na adres 
osoby ooJlOwioozialncj III danego studenta), 

J. W sytuacji, gdy wartość współcz)'II~ików podobieństwa je<t W)'Ż'i7.a w 'prawd7anej pracy mz 
wskazane w par. l , bieg terminów proccdury APO ulega 7awieszeniu do wyjaśnienia sprawy. 

4. Promotor pr7.ekamje drogą służbową dziekanowi sformułowaną na piśmie opinię dOlyezącą 
przekroc",ni. współczynników. Opińia opiera si~ na analizie okolicwości 7.aistnialego pl7.ekroczenia 
i w s7.czególności zawiera ocenę zasadności podejr",ni., że autor sprawdzanej pracy dyplomowej 
podjął świadomie działania zmicrvojącc 00 pr7ypisania mu autorstwa istOlncgo fragmcntu cud>.ego 
utworu lub innych jego elementów, 
Opinia moi:e wskazywać na wystąpienie w sprawdzanej pracy jedynie uchybień wynikających z braku 
",etelności (nal~iyIej staranności) przy wykorzystaniu cudzych utworów, wymaganej podczas 
redagowania pracy. Uchybi~nia takie ~dą możliwe do usunięcia i w konsekwencji nie dojdzie do 
naruszenia praw autorskich osób trŁCcich, 
Promotor moic równ ic~ ok reślić proporcje tekstu autorsN.'ll osoby pl7.edstawiająccj pracę oraz 
tokstów/materiałów źcoołowych zamieszczonych w pracy ; przedstawić przyczyny takiego jej 
ukształtowania, 

5.1. W wypadku podcjrLcnia prLypisania sobi~ przez autora sprawdzan~j pracy autorstwa istotnego 
rragment u lub innych elementów cudzego utworu. promotor powiadamia o tym dziekana, który 
ZwraCa s i~ do Rektora Z wnioskicm o po.eprowa.h.enie posll;powania wyja~niająccgo w celu 



r<)7.p.1t=nia s.prnwy w trybie ano 214 ust. 4 ustawy Pr1\wQ o szkolniccwie wyt.srym. D-ueun mote 
,ówniet twrócić s~ z takim "''llioskiem do Rektora 7. własnej inicjatywy, po usięgnięciu opini i 
członu Rady Wydl.i.łu posiadaj~go stopień dokI"", habilitowanego lub tytul naukowy. 
5.2. W I"""~ku $Iwie!"d7.enia pro:z ~ora w pracy uchybień, o których mo",· ... w par. l, w 

otolicznok.ioch wsb:wjłC)'Ch ni brak wniaru narunenia prawa. dzickan w~'a a .. 1Ora sprawd~j 
pncy do dokonanil w niej pod kierunkiem promo«>no. .... 2)>tkich niezbędnych zmian i w oparciu o 
zapisy Regulaminu Studiów wy01OC7'" tcnnin. w kt6rym mają one wstać dokonane. 

6. Praca po dokonaniu -oni ... jo::sI "'l'f"O"'1Kizana do systemu APD i podlega ponownemu spra"'"d7n1;U 
w S)"SIcmie ant)plagiato"'ym. W pn)"padku POOO"'11Cgo pnckrocunia wspók:zynnilów. O ktÓ<)'Ch 
mo"'"3 w par. 1. d«yzj~ doc)'C~ skierowania P""'Y do =mzji podejmuje dziekan, opiera;": s~ na 
OCC"I\Xh sfonnulowan~h prtcot prOmOlonI i wskazanego przez dziekana członka Rady Wydziału 
posiadaj,.cego stopień dotlora habi litowanego lub tytuł naukowy. Od decyzji dziekana autorowi 
prl)'Sluguje od ..... ołanie do Re~lO<a. 

7. Do uczestniczenia w procedurach opisanych w par. J. 4. 5, 6 dziekan mott upewa:l:nić 

prod.u..kanów. powier~.a;": im !"Ówniet. wydawanie odpo""iednich decyzji. 

lr.jekan ~:IU r::;cx: 
d, hb. Marcin C;en~łi. p",! .. ad. w. UW, 
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