
Na podstawie ZW 75/2015 

…. 

„7. Dla każdej przekazanej do analizy pracy dyplomowej, ASAP generuje tzw. raport 

podobieństwa, zawierający: 

1) wyliczone współczynniki podobieństwa (nr 1 do nr 5)
1
 danej pracy 

dyplomowej do fraz lub tekstów z innych dokumentów; 

2) informacje dotyczące fragmentów pracy dyplomowej zidentyfikowanych przez 

system jako identyczne z tekstami dokumentów zamieszczonych w  bazach 

danych i internecie;  

3) ewentualny alert
2
. 

8. Jeżeli praca dyplomowa spełnia następujące warunki: 

1) współczynnik podobieństwa nr 1
*
 (frazy odnalezione w innych dokumentach) 

kształtuje się w przedziale od 0% do 50%; 

2) współczynnik podobieństwa nr 2
*
 (dla limitu 25 słów) kształtuje się  

w przedziale od 0% do 5%;  

3) system nie wykrył w pracy dyplomowej fragmentów tekstu dłuższych niż 50 

słów jako identycznych z innymi tekstami znajdującymi się w bazie systemu; 

to, z zastrzeżeniem zapisu ust. 9, opiekun może uznać ją za samodzielnie wykonaną 

przez studenta, mającą właściwości pracy oryginalnej, tj. nie będącej plagiatem.  

W takim przypadku opiekun wypełnia, na podstawie analizy raportu podobieństwa, 

protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej, zwany dalej „protokołem” 

(wzór dokumentu stanowi zał. nr 2 do ZW) i dopuszcza studenta do egzaminu 

                                                           
1
 Wartość Współczynnika podobieństwa nr 1 określa, jaką część badanej pracy dyplomowej 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 dyplomowej.  

Wartość Współczynnika podobieństwa nr 2 określa, jaka część badanej pracy dyplomowej 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 lepszym narzędziem do wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń.  

Współczynnik podobieństwa nr 3 jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 1 z tym, że uwzględnia 

on dodatkowo wszystkie frazy o długości 8 wyrazów lub dłuższe odnalezione przez System w Bazie Aktów Prawnych.  

Współczynnik podobieństwa nr 4 jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 2 z tym, że uwzględnia 

on dodatkowo wszystkie frazy o długości 25 wyrazów lub dłuższe odnalezione przez System w Bazie Aktów Prawnych.  

Wartość Współczynnika podobieństwa nr 5 oznacza, jaka część badanej pracy dyplomowej składa się wyłącznie z fraz 

aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych o długości co najmniej 8 wyrazów.  

 
2 Alert oznacza  możliwą próbę ukrycia niedopuszczalnych zapożyczeń. Należy zwrócić szczególną uwagę poprzez 

przeanalizowanie akapitów zawierających litery oznaczone kolorem żółtym. Mogą one pochodzić z innych alfabetów niż 

łaciński.  

 



dyplomowego. Ww. protokół powinien niezwłocznie zostać sporządzony  

i wydrukowany przez opiekuna, w nieprzekraczalnym terminie trzech dni roboczych 

od dnia zawiadomienia przez system opiekuna o wygenerowaniu raportu 

podobieństwa. 

9. W uzasadnionych przypadkach, autora pracy dyplomowej ze wskaźnikami 

podobieństwa wyższymi niż wymienione powyżej w ust. 8, można zakwalifikować do 

egzaminu dyplomowego na podstawie protokołu opiekuna, o którym mowa w ust. 8, 

jeżeli w pracy dyplomowej zastosowano nazwy własne, terminy, które są powszechnie 

stosowane i nie można ich zamienić na synonimy (np. nazwy procedur, nazwy 

dokumentów, nazwy norm jakościowych, nazwy procesów itp.), zawiera dużo 

poprawnie zaznaczonych cytatów lub z innych powodów wskazanych i uzasadnionych 

przez opiekuna.  

10. Jeśli z protokołu, o którym mowa w ust. 8, wynika, że praca dyplomowa nie zawiera 

przesłanek popełnienia plagiatu przez jej autora, lecz nadmierna liczba cytatów 

wskazuje na niski stopień samodzielności i oryginalności, studenta nie dopuszcza się 

do egzaminu dyplomowego, a praca dyplomowa może być przekazana przez opiekuna 

do recenzenta. Student po konsultacji z opiekunem lub opiekunem i recenzentem 

dokonuje poprawy pracy dyplomowej, która następnie przechodzi ponownie całą 

procedurę antyplagiatową. 

11. Jeśli z protokołu, o którym mowa w ust. 8, wynika, że praca dyplomowa jest 

plagiatem, student nie zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego. Dziekan 

niezwłocznie informuje pisemnie recenzenta oraz Rektora o popełnieniu przez 

studenta plagiatu. Rektor kieruje sprawę do komisji dyscyplinarnej ds. studentów.” 

 


