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PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA 

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

 

Wprowadzenie 

 

1. Senat Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie działając na podstawie art. 76 ust. 4  

i 351 ust. 2 i 3 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. 

zm.) określa Procedurę antyplagiatową prac dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii i 

Zdrowia w Warszawie, zwaną w dalszej części „Procedurą”.  

 

2. Procedura ma zastosowanie do weryfikacji oryginalności wszystkich prac dyplomowych 

[licencjackich, inżynierskich i magisterskich] opracowywanych przez studentów w Wyższej 

Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.  

 

3. Systemem wspomagającym proces weryfikacji jest Jednolity System Antyplagiatowy, zwany 

dalej JSA, o którym mowa w art. 351 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.). 

 

4. Procedura nie ma zastosowania do prac dyplomowych zawierających informacje podlegające 

ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, które nie mogą zostać 

zweryfikowane za pośrednictwem JSA. W tym przypadku jedyną opinię o autentyczności i 

samodzielności przygotowania pracy przygotowuje promotor.  

 

5. JSA zapewnia pełną ochronę poufności treści weryfikowanych prac dyplomowych, a co za tym 

idzie, w przypadku zawarcia informacji poufnych [m. in. danych probantów, tajemnice 

podmiotu będącego przedmiotem pracy itp.], weryfikacja przebiega normalnie. 

  

6. Pozytywny wynik weryfikacji pracy dyplomowej w JSA jest podstawą dopuszczenia do 

egzaminy dyplomowego, z wyjątkiem opisanym w pkt 4.  
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7. Treść niniejszej procedury dotyczy funkcjonalności i budowy JSA na dzień 30 kwietnia 2019 r. 

W sytuacji wprowadzenia zmian, zastrzega się możliwość zaktualizowania niniejszych zapisów, 

zgodnych z danymi opublikowanymi na stronie: https://jsa.opi.org.pl.  

 

 

Postępowanie antyplagiatowe 

 

1. JSA umożliwia weryfikację oryginalności prac dyplomowych bezpośrednio poprzez stronę: 

https://jsa.opi.org.pl.  

 

2. Czynności obowiązujące studentów oraz pracowników Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia  

w Warszawie: 

2.1 Student zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia pracy dyplomowej do 

promotora w wersji papierowej i elektronicznej, celem jej weryfikacji w JSA.  

a) wymagania do wersji papierowej określają Regulamin Studiów WSIiZ i Regulamin 

organizacji procesu dyplomowania uchwalone na posiedzeniu Senatu WSIiZ w dniu  

30 kwietnia 2019 r., 

b) wersja elektroniczna pracy oprócz całkowitej zgodności z wersją papierową powinna: 

 nie przekraczać 60 MB, przy czym dopuszcza się możliwość składania się pracy 

z kilku plików z zastrzeżeniem, że plik pojedynczy nie może przekroczyć  

15 MB, 

 zostać jednoznacznie opisana wraz ze wszystkimi załącznikami [jeżeli 

dotyczy], 

 być zapisana w jednym ze wskazanych formatów tj. *.doc; *.docx; *.rtf; *.txt; 

*.odt; *.pdf. 

2.2 Biuro Spraw Studenckich dokonuje rejestracji promotorów w JSA, co pozwala na 

skorzystanie z funkcjonalności Systemu przez użytkowników z uprawnieniami Promotor.  

2.3 Promotor pracy dyplomowej odpowiedzialny jest za: 

a) sprawdzenie kompletności pracy dyplomowej, wraz z załącznikami [jeżeli dotyczy], 

b) zarejestrowania i uruchomienia przeprowadzenia badania pracy dyplomowej w JSA, 

c) analizę wyniku pod kątem nieuprawnionego wykorzystania zapożyczeń, a także próby 

ukrycia ich obecności poprzez manipulację przy formatowaniu tekstu.  

 

3. Wynik badania określa, czy wskaźniki ogólne nie przekraczają przyjętych poziomów tolerancji 

sygnalizowanych kolorem pomarańczowym (poziom ostrzegawczy, 30% i więcej) lub 

czerwonym (poziom alarmowy, 40% i więcej).  

 

4. W przypadku wystąpienia podwyższonych wskaźników, promotor pracy jest zobowiązany do 

samodzielnej analizy szczegółów wyniku pod kątem wystąpień zapożyczeń i manipulacji.  

W celu usprawnienia analizy promotor ma możliwość wprowadzenia wykluczeń tekstów 

sprawdzanych w badaniu antyplagiatowym.  

 

https://jsa.opi.org.pl/
https://jsa.opi.org.pl/
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5. W przypadku ponownego przeprowadzenia badania, konieczne jest ponowne przesłanie 

poprawionego/ zmodyfikowanego pliku/ plików do analizy. Ostatnia próba badania podlega 

ocenie przez promotora i brana jest pod uwagę przy ocenie samej pracy dyplomowej.  

 

6. Po zakończeniu analizy wyniku promotor pracy dyplomowej decyduje o zakończeniu badania, 

co oznacza ostateczną akceptację raportu.  

 

7. Na podstawie raportu (ogólnego, szczegółowego) promotor podejmuje decyzję o: 

a) zaakceptowaniu pracy dyplomowej i uznaniu za spełniającą wymogi oryginalności, a 

co za tym idzie dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego, 

b) niezaakceptowaniu pracy dyplomowej i uznaniu za niespełniającą wymogów 

oryginalności, a co za tym idzie niedopuszczeniu studenta do egzaminu 

dyplomowego.  

 

8. W przypadku opisanym w pkt. 7a, promotor wpisuje pozytywną ocenę z seminarium 

dyplomowego oraz drukuje raport ogólny i przedkłada do Biura Spraw Studenckich. Raport 

stanowi jedną z podstaw do oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta.  

 

9. W przypadku opisanym w pkt. 7b, promotor wpisuje ocenę niedostateczną z seminarium 

dyplomowego, argumentując swoją decyzję wystąpieniem niedopuszczalnych zapożyczeń i/ 

lub manipulacji w samym tekście. Dodatkowo promotor zobowiązany jest do: 

a) pisemnego powiadomienia Rektora o podejrzeniu popełnienia przez studenta czynu 

polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych 

elementów cudzego utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 oz. 1191, z późn. zm.). Do pisma 

promotor dołącza raport ogólny i raport szczegółowy z badania pracy dyplomowej w 

JSA. 

 

10. Decyzja promotora pracy dyplomowej, po dokonaniu analizy raportu badania 

wygenerowanego z JSA, widnieje na formularzu opinii promotora pracy dyplomowej.  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Procedura antyplagiatowa Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie wchodzi w życie  

z dniem podpisania i obowiązuje również studentów przystępujących do obrony w semestrze 

letnim r/a 2018/2019.  

2. Dotychczasowe przepisy regulujące postępowanie antyplagiatowe w WSIiZ tracą moc z dniem 

30 kwietnia 2019 r.  

 

 

 


