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W sprawie:

Procedury antyplagiatowej w ZPSB
1. Procedura antyplagiatowa w ZPSB dotyczy obligatoryjnie wszystkich prac dyplomowych
na studiach I i II stopnia (projekty końcowe oraz prace magisterskie). Przejście procedury
jest warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego.
2. Na mocy Art. 167a oraz Art. 167b Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. z
późn. zm., prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) zostają umieszczone w ogólnopolskim
repozytorium pisemnych prac dyplomowych po wcześniejszej weryfikacji pracy w systemie
antyplagistowym.
3. Student jest zobligowany do złożenia tekstu pracy dyplomowej w wersji elektronicznej na
CD zapisanej w formacie Word - plik zapisany z rozszerzeniem DOC, DOCX, ODT lub RTF), na co

najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
4. Tekst pracy musi zostać poddany sprawdzeniu w elektronicznym systemie
antyplagiatowym Plagiat.pl w ciągu dwóch dni roboczych od momentu złożenia pracy
przez studenta.
5. Dla każdej sprawdzonej pracy System Plagiat.pl generuje Raport podobieństwa.
6. Praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania nieuprawnionych
zapożyczeń w szczególności gdy:
a) Współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 50%,
b) Współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 5%,
c) praca zawiera długie fragmenty tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowane
przez System jako „podobne”,
d) występuje duża ilość potencjalnych zapożyczeń (co najmniej 500 słów) z jednego
źródła,
e) zachodzi zgodność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń.
Wartość Współczynnika podobieństwa 1 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o
długości 5 wyrazów lub dłuższe, odnalezione w bazie uczelni macierzystej, bazach innych
uczelni (uczestniczących w Międzyuczelnianym Programie Wymiany Baz) lub w zasobach
Internetu (z wyłączeniem fragmentów aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów
Prawnych - BAP). Współczynnik podobieństwa 1 służy przede wszystkim do badania
samodzielności językowej autora pracy.
Wartość Współczynnika podobieństwa 2 określa, jaka część badanej pracy składa się z fraz
odnalezionych w w/w bazach (z wyłączeniem BAP) o długości 25 wyrazów lub dłuższej. Ze
względu na długość wykrywanych fraz Współczynnik podobieństwa 2 jest narzędziem do
wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń.
7. Oględzin Raportu podobieństwa, umożliwiających stwierdzenie, czy praca spełnia
kryteria wymienione w pkt. 7, dokonuje operator/ka systemu. Oględziny Raportu
podobieństwa muszą zostać dokonane w ciągu dwóch dni roboczych od momentu
wygenerowania Raportu. Operator/ka Systemu Plagiat.pl nie dokonuje oceny pracy w
żadnym sensie.
8. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu podobieństwa, o których mowa w pkt. 7, praca zostanie
uznana za niebudzącą wątpliwości, praca zostaje przedstawiona do obrony.

9. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu podobieństwa, o których mowa w pkt. 7, praca zostanie
uznana za wymagającą dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania
niedopuszczalnych zapożyczeń, Raport podobieństwa jest przekazywany promotorowi
pracy i dziekanowi.
10. Oceny, czy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia dotyczące znaczących
fragmentów tekstu dokonuje dziekan, po konsultacji z promotorem pracy, na podstawie
Raportu podobieństwa wygenerowanego przez system Plagiat.pl. Ocena pracy musi być
dokonana w ciągu tygodnia od jej złożenia.
11. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w pkt. 11 wynika, że praca nie zawiera
niedopuszczalnych zapożyczeń, pracę taką uważa się za zakwalifikowaną do egzaminu
dyplomowego.
12. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w pkt. 11 wynika, że praca nie spełnia kryteriów
procedury antyplagiatowej i jednocześnie nie zawiera przesłanek popełnienia plagiatu, to
taka praca nie jest dopuszczana do egzaminu dyplomowego.
13. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w pkt. 11 wynika, że praca jest plagiatem, praca
nie zostaje dopuszczona do egzaminu dyplomowego, a wobec jej autora/ki wszczyna się
postępowanie dyscyplinarne, zgodnie z art. 214 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym, w trybie określonym przez ustawę.
14. Na wniosek osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Zachodniopomorskiej Szkole
Biznesu w Szczecinie, procedurze antyplagiatowej mogą być poddane prace semestralne
z wybranych przedmiotów. O trybie i sposobie przeprowadzenia kontroli antyplagiatowej
decyduje osoba prowadząca dany kurs.
15. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w pkt. 11 wynika, że praca semestralna jest
plagiatem oznacza to niezaliczenie kursu w danym roku akademickim (konieczność
powtórzenia przedmiotu w kolejnym roku akademickim z wynikającymi z tego
konsekwencjami finansowymi) i adnotację załączoną do akt studenta/tki.
16. W przypadku powtórnego popełnienia plagiatu przez danego studenta/tkę wszczyna się
postępowanie dyscyplinarne, zgodnie z art. 214 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym, w trybie określonym przez ustawę.
Obowiązuje od: 1 października 2015r.
Obowiązuje do: odwołania
Uwagi:
Niniejsze zarządzenie znosi zarządzenie nr 9/2010.
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