
 

Dziekana w Wyższej S
we Wrocławiu 

w sprawie weryfikacji prac dyplomowych (licencjackich, 
w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA)

 
Na podstawie ustawy PSWiN z dnia 20.07.2018r.
zarządza się co następuje: 
 
 

 
1. Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) jest elektroniczną platformą

na podstawie przepisów prawnych,
podobieństwa do innych autorskich utworów
dyplomanta oraz korzystania z cudzych utworów zgodnie z

2. Proces weryfikacji prac w Jednolitym Sy
dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) powstających w Uczelni.

3. Wszystkie prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) są sprawdzane w JSA 
przed egzaminem dyplomowym (lice

4. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego wyłącznie po uzyskaniu wyniku 
pozytywnego w procesie weryfikacji pracy w JSA.

 

 
1. Weryfikację prac przeprowadzają wyłącznie promotorzy zgłoszeni w JSA przez administra

JSA powołanego ze strony Uczelni.
2. Promotor kieruje pracę do sprawdzenia w JSA 

merytorycznym. 
3. Dyplomant w momencie udostępnienia pracy promotorowi celem badania w JSA jest świadomy 

treści zamieszczonych w 
niniejszego zarządzenia stanowi integralną część dokumentacji procesu dyplomowania.

4. Promotor podczas procesu wprowadzania pracy do JSA i jej weryfikacji
z sugestiami systemowymi JSA
w wymaganym formacie itp.)

 

 
1. Po zakończeniu procesu 

badania w postaci:  
a. ogólnego wskaźnik

czterech kryteriów cząstkowych
b. ogólnego raportu, z formułą dopuszczenia pracy do obrony, który stanowi dokument 

wymagany w procesie dyplomowania
c. szczegółowego raportu z informacjami o fragme

i jego źródła (tytułu tekstu i autora). 
2. Wartość ogólnego wskaźnika podobieństwa 

decyduje o wyniku pozytywnym weryfikacji pracy dyplomowej w JSA.
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Zarządzenie Nr 2/2019 

Dziekana w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” 
Wrocławiu z dnia 1 października  

weryfikacji prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) 
Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA)

Na podstawie ustawy PSWiN z dnia 20.07.2018r. i §33 – 35 Regulaminu Studiów Uczelni, 

§ 1 

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) jest elektroniczną platformą 
na podstawie przepisów prawnych, do weryfikacji prac dyplomantów pod względem 
podobieństwa do innych autorskich utworów, celem potwierdzenia samodzielności
dyplomanta oraz korzystania z cudzych utworów zgodnie z przepisami o prawie autorskim.
Proces weryfikacji prac w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) dotyczy wyłącznie prac 
dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) powstających w Uczelni.
Wszystkie prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) są sprawdzane w JSA 
przed egzaminem dyplomowym (licencjackim, inżynierskim, magisterskim).
Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego wyłącznie po uzyskaniu wyniku 
pozytywnego w procesie weryfikacji pracy w JSA. 

§ 2 

Weryfikację prac przeprowadzają wyłącznie promotorzy zgłoszeni w JSA przez administra
JSA powołanego ze strony Uczelni. 
Promotor kieruje pracę do sprawdzenia w JSA jeśli uzyskała pozytywną ocenę 

Dyplomant w momencie udostępnienia pracy promotorowi celem badania w JSA jest świadomy 
treści zamieszczonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia stanowi integralną część dokumentacji procesu dyplomowania.
Promotor podczas procesu wprowadzania pracy do JSA i jej weryfikacji

i JSA (np. wprowadza wymagane dane dot. studenta, przekazuje plik 
w wymaganym formacie itp.).  

§ 3 

procesu badania pracy dyplomowej w JSA, system udostępnia wynik 

wskaźnika (wyniku) podobieństwa wyrażonego
czterech kryteriów cząstkowych możliwych do szczegółowej weryfikacji,
ogólnego raportu, z formułą dopuszczenia pracy do obrony, który stanowi dokument 
wymagany w procesie dyplomowania, 
szczegółowego raportu z informacjami o fragmencie stanow

jego źródła (tytułu tekstu i autora).  
Wartość ogólnego wskaźnika podobieństwa na poziomie < 40% (mniejszym, równym 40%) 
decyduje o wyniku pozytywnym weryfikacji pracy dyplomowej w JSA.

zkole Zarządzania „Edukacja” 
  2019 r. 

inżynierskich, magisterskich) 
Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) 

35 Regulaminu Studiów Uczelni, 

 udostępnioną uczelniom  
do weryfikacji prac dyplomantów pod względem 

celem potwierdzenia samodzielności pracy 
przepisami o prawie autorskim. 

stemie Antyplagiatowym (JSA) dotyczy wyłącznie prac 
dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) powstających w Uczelni.  
Wszystkie prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) są sprawdzane w JSA 

ncjackim, inżynierskim, magisterskim). 
Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego wyłącznie po uzyskaniu wyniku 

Weryfikację prac przeprowadzają wyłącznie promotorzy zgłoszeni w JSA przez administratora 

jeśli uzyskała pozytywną ocenę pod względem 

Dyplomant w momencie udostępnienia pracy promotorowi celem badania w JSA jest świadomy 
załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia stanowi integralną część dokumentacji procesu dyplomowania. 
Promotor podczas procesu wprowadzania pracy do JSA i jej weryfikacji postępuje zgodnie 

(np. wprowadza wymagane dane dot. studenta, przekazuje plik 

JSA, system udostępnia wynik 

wyrażonego w %, będącego sumą 
możliwych do szczegółowej weryfikacji, 

ogólnego raportu, z formułą dopuszczenia pracy do obrony, który stanowi dokument 

ncie stanowiącym podobieństwo 

40% (mniejszym, równym 40%) 
decyduje o wyniku pozytywnym weryfikacji pracy dyplomowej w JSA. 
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3. W przypadku uzyskania wyniku badania przekraczającego wartość 40% promotor ma 
uprawnienia do: 

a.  przekazania pracy dyplomantowi celem wprowadzenia korekt skutkujących 
obniżeniem wartości ogólnego wskaźnika podobieństwa i ponownej weryfikacji 
pracy (wg trybu przewidzianego w systemie JSA), 

b.  weryfikacji podobieństw wg procedury systemu JSA i obniżenia ogólnego 
wskaźnika podobieństwa i wskaźników cząstkowych (możliwe po zastosowaniu 
uzasadnienia), 

c. zatwierdzenia pracy pomimo przekroczenia wartości granicznej po umieszczeniu 
w ogólnym raporcie JSA szczegółowych wyjaśnień podjętej decyzji. 

4. W przypadku bardzo wysokich wskaźników podobieństwa wynikających z wystąpienia: 
a.  więcej niż kilku fragmentów tekstu o wielkości min. 50 słów stanowiących 

nieuprawnione zapożyczenie, 
b. więcej niż kilku cytowanych fragmentów pochodzących od 1 do 4 pozycji literatury, 
promotor informuje Dziekana o zaistniałej sytuacji celem wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego. Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne jest prowadzone zgodnie 
z przepisami ustawy PSWiN z dnia 20.07.2018r. (z późn. zm.) 

 
§ 4 

 
Merytoryczny nadzór nad JSA sprawuje Centrum Systemów Komputerowych na podstawie 
upoważnienia Rektora. 
 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 6 
 

Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Uczelni 
w zakładce BIP. 
 
 
 
 
 
 

        

      Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”  

     Dr inż. Jarosław Wąsiński  
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2019 
Dziekana WSZ „Edukacja” z dnia 
01.10.2019 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH  I DANYCH OSOBOWYCH 
PRZECHOWYWANYCH W SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM 

 
Ja, niżej podpisany/a 

 
Imię (imiona) i nazwisko …..…………………………………………………………………….. 
 
autor pracy dyplomowa pt.  ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………..……………………………………………………………… 
 
1. Numer albumu: …………….………………………………………………………………… 

 
2. Kierunek i specjalność studiów: …………………………………..………………..………. 

3. Oświadczam, że:  
a) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych 
chronionych prawem cywilnym, 

b) nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony, 
c) nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie ani 

innej osobie. 
d) jest związana z zaliczeniem studiów w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we 

Wrocławiu. 
e) że treść pracy przedstawionej przeze mnie do obrony zawarta na przekazywanym nośniku 

elektronicznym jest identyczna z wersją drukowaną. 
 

5. Udzielam Uczelni prawa do wprowadzenia i przetwarzania w systemie antyplagiatowym 
pracy dyplomowej mojego autorstwa oraz wyrażam zgodę na przechowywanie jej w celach 
realizowanej procedury antyplagiatowej w bazie cyfrowej systemu antyplagiatowego. 
Oświadczam, ze zostałem/am poinformowany/a i wyrażam na to zgodę, że tekst mojej pracy 
stanie się elementem porównawczej bazy danych Uczelni, która będzie wykorzystywana, w 
tym także udostępniana innym podmiotom, na zasadach określonych przez Uczelnię, w celu 
dokonywania kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych, a także innych tekstów, które 
powstaną w przyszłości. 

 
 
…………………………………………….                     …………………………………………….. 
                 (miejscowość, data)                                                  (czytelny podpis autora pracy) 
 
 
 


