
Załącznik Nr 1  

do zarządzenia Nr 4 Rektora SGGW z dnia 24. 01. 2011 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów SGGW 

 
Regulamin antyplagiatowy prac dyplomowych studentów  

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

 
 

1. Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania postępowania antyplagiatowego w 

SGGW. 

 

2. Postępowanie antyplagiatowe obejmuje prace dyplomowe: magisterskie, licencjackie oraz 

inżynierskie zwane dalej pracami. 

 

3. Dyplomant składa do właściwego dziekanatu oprawioną pracę w wersji papierowej, 

wniosek o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego (załącznik nr 1) oraz pracę w wersji 

elektronicznej na płytach CD /2 sztuki/. Jedna z płyt CD z zapisaną pracą powinna mieć 

możliwość dopisania danych (pozostawiona otwarta sesja na płycie typu CD-RW); 

dopuszczalnymi formatami pliku w jakim zapisana jest praca są: RTF (Rich Text Format) 

oraz ODT (Open Office Document). Druga płyta w PDF. 

 

4. Praca zostaje sprawdzona w elektronicznym systemie antyplagiatowym Plagiat.pl w ciągu  

3 dni roboczych od momentu złożenia, z zastrzeżeniem wzmożonego okresu składania 

prac, kiedy termin ten może ulec wydłużeniu. 

 

5. System Plagiat.pl generuje tzw. raport podobieństwa.  

 

6. Wyznacza się górne granice współczynników podobieństwa:   

a) Współczynnik podobieństwa 1: 50,  

b) Współczynnik podobieństwa 2: 5, 

 

Współczynnik podobieństwa powstaje przez porównanie występowania sekwencji kolejno 

następujących po sobie wyrazów w pracy z tekstami z innych źródeł (Internet, bazy 

uczelniane). W przypadku występowania takich samych sekwencji, wyrazy, z których się 

składają są zliczane, dzielone przez ilość wszystkich wyrazów w pracy i pomnożone przez 

sto. Współczynnik 1 – określony w lit. a)  dotyczy sekwencji pięciowyrazowych, 

współczynnik 2 określony w lit. b) dotyczy sekwencji dwudziestopięciowyrazowych (dla 

współczynnika 2 administrator systemu może określić inną ilość wyrazów w sekwencji). 

 

7. W przypadku gdy żaden ze współczynników nie przekracza swojej górnej granicy, 

operator systemu - upoważniona osoba (pracownik dziekanatu) posiadająca aktualny login 

i hasło do Systemu Antyplagiatowego, oraz uprawnienia do wprowadzania prac i 

przeglądania raportów - odnotowuje we wniosku o dopuszczeniu do egzaminu 

dyplomowego, że praca została pozytywnie zweryfikowana w systemie antyplagiatowym. 

Wniosek dołącza się do akt studenta. 

 

8. W przypadku, gdy choćby jeden ze współczynników, o których mowa w pkt. 6, 

przekroczy swoją górną granicę lub zachodzi podejrzenie o  dokonanie w pracy zabiegów 

edytorskich mających na celu oszukanie systemu antyplagiatowego, w szczególności 

polegających na podmianie w pracy liter na podobnie wyglądające znaki obcych 



alfabetów, operator systemu dogrywa plik z raportem podobieństwa do pracy na płycie 

CD-RW. 

 

 

 

 

 

9. W przypadkach opisanych w pkt 8 promotor zobowiązany jest do zapoznania się z 

raportem podobieństwa. W tym celu pobiera z dziekanatu egzemplarz wydrukowanej 

pracy studenta, płytę CD-RW z raportem podobieństwa oraz formularz „Decyzja o 

dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia  w pracy górnej granicy 

współczynnika podobieństwa” (załącznik nr 2). W ramach możliwości technicznych 

Wydziału, z uwzględnieniem zasad poufności, raport podobieństwa może zostać 

przekazany promotorowi  za pomocą innych mediów.  

 

10. Po zapoznaniu się z raportem, promotor podejmuje decyzję wraz z uzasadnieniem  

o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do obrony.  

 

11. W przypadku dopuszczenia do obrony, promotor dołącza wypełniony formularz „Decyzja 

o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia  w pracy górnej 

granicy współczynnika podobieństwa”. Decyzję dołącza się do akt studenta. 

 

12. W przypadku rażącego zapożyczenia treści z innych prac, promotor wnioskuje o 

skierowanie sprawy studenta do komisji dyscyplinarnej. 

 

13. Raport podobieństwa może się znajdować tylko na jednej płycie CD-RW, która jest 

przeznaczona do akt studenta i archiwizacji.  

 

14. Operator systemu dodaje dopuszczoną do obrony pracę do bazy danych Systemu 

Plagiat.pl w ciągu 7 dni od daty jej obrony. 

 

15. Praca może zostać zastrzeżona i wyłączona z postępowania antyplagiatowego na wniosek 

promotora skierowany do dziekana odpowiedniego wydziału. Od sprawdzania pracy 

można odstąpić gdy istnieją szczególne przesłanki do ochrony pracy przed jej 

upowszechnieniem. 

 

16. Za tożsamość wersji papierowej i elektronicznej pracy dyplomowej studenta odpowiada 

promotor. 

 

17. Załączniki do regulaminu: 

 Załącznik nr 1. - Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego 

 Załącznik nr 2. Decyzja o dopuszczeniu  do egzaminu dyplomowego pomimo 

przekroczenia  w pracy górnej granicy współczynnika podobieństwa. 

 Załącznik nr 3 – Procedura postępowania antyplagiatowego. 

 

18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2011 roku. 

 

 


