AUDYT PROCEDUR
ANTYPLAGIATOWYCH

Program audytu skierowany jest do wiodących uczelni i wydziałów szkół wyższych.
Celem audytu jest ocena funkcjonujących na uczelni procedur antyplagiatowych,
służących ochronie własności intelektualnej oraz kontrola skuteczności wdrożonych na
uczelni wewnętrznych systemów zarządzania jakością kształcenia.
OPIS AUDYTU PROCEDUR
Celem audytu jest dokonanie oceny i przedstawienie propozycji zmian prowadzących
do poprawy jakości funkcjonowania obowiązujących procedur tak, aby cele naukowodydaktyczne uczelni realizowane były w zgodzie z przepisami ustawy - Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz najwyższymi standardami edukacyjnymi. W celu
optymalnego dopasowania zakresu audytu do potrzeb konkretnej jednostki akademickiej
(uczelni) oferta audytowa przyjęła postać modułów do indywidualnego wyboru.
RAPORT Z AUDYTU
Efektem przeprowadzanego audytu procedur jest raport, zawierający wyniki
analiz dokonanych w oparciu o kryteria spójności, skuteczności, konsekwencji
oraz transparentności przyjęte przez uczelnię. W raporcie sformułowane zostają
rozwiązania optymalizujące procedury administracyjne i działania podejmowane w celu
podwyższania jakości kształcenia związane z weryfikacją antyplagiatową.
W skład raportu z audytu wchodzą następujące elementy:
1. Analiza procedur antyplagiatowych, w tym procedur ochrony własności
intelektualnej, stanowiących element wewnętrznych systemów zarządzania jakością
kształcenia,
2. Przedstawienie relacji pomiędzy procedurami obowiązującymi a stosowanymi,
3. Wyniki badań ankietowych przeprowadzanych wśród pracowników i studentów
Uczelni, a także absolwentów,
4. Zalecenia dotyczące wprowadzenia ewentualnych zmian w procedurach,
5. Wzory aktów administracyjnych wprowadzonych przez uczelnię.
OPIS CERTYFIKATU
Uczelnie, które pozytywnie przejdą weryfikację funkcjonowania procedur
antyplagiatowych w przedmiotowym zakresie otrzymują „CERTYFIKAT AQUILA
EDUCATIONIS” potwierdzający stosowanie najwyższych standardów związanych
z ochroną własności intelektualnej i zarządzaniem jakością kształcenia, a także
dopełnieniem standardów ustawowych. Certyfikat nadawany jest na okres jednego
roku.
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• Dokumantacja

• Wywiady

Zakres analizy:

Audyt każdorazowo odbywa się według indywidualnie przygotowanego harmonogramu.
Szczegółowe informacje dotyczące działań podejmowanych w ramach każdego z rodzajów audytu są przekazywane
przed jego rozpoczęciem.
W przypadku pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
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Podstawy prawne
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Wszystkich zainteresowanych udziałem
w programie audytowym zapraszamy do
kontaktu mailowego:

5. udostępnienie wzorcowych
dokumentów i aktów
administracyjnych.

4. zalecenia dotyczące
wprowadzenia ewentualnych
zmian w procedurach,

3. wyniki badań ankietowych
przeprowadzanych wśród
pracowników i studentów
uczelni, a także jej
absolwentów,

2. przedstawienie relacji pomiędzy
procedurami obowiązującymi
a stosowanymi,

1. analiza procedur
antyplagiatowych i ochrony
własności intelektualnej,
stanowiących element
wewnętrznych systemów
zarządzania jakością kształcenia
na uczelni,

W skład raportu z audytu wchodzą
następujące elementy:

Informacja:

KORZYŚCI DLA UCZELNI
1. Skuteczne i przejrzyste procedury
Audyt przyczynia się do poprawy jakości procedur antyplagiatowych uczelni, w które
wbudowany zostaje mechanizm cyklicznej ewaluacji i doskonalenia. Władze uczelni
otrzymują w postaci raportu audytowego szereg informacji dotyczących zakresu
wdrożenia procedur związanych z funkcjonującym systemem antyplagiatowym
i ochroną własności intelektualnej oraz zarządzaniem jakością kształcenia ze szczególnym
uwzględnieniem transparentności obowiązujących w uczelni regulacji administracyjnych,
zasad ich funkcjonowania, skuteczności i opinii na jej temat wśród pracowników uczelni
i studentów.
2. Wysokie standardy kształcenia
Certyfikat potwierdza, że uczelnia stosuje aktywne metody zabezpieczania praw
autorskich pracowników uczelni oraz studentów i doktorantów, a także procedury
zmierzające do poprawy jakości kształcenia. Ważnym rezultatem prowadzonych działań
audytowych jest przekazanie społeczności akademickiej informacji o realizowanych
na uczeni inicjatywach służących jakości kształcenia.
3. Promocja wizerunkowa uczelni
Europejskie Forum Prawa i Edukacji prowadzi kampanię promocyjną, adresowaną
do mediów ogólnopolskich i lokalnych, mającą na celu budowanie wizerunku
uczelni uzyskujących Certyfikat, jako jednostek naukowo-dydaktycznych oferujących
wykształcenie na najwyższym poziomie edukacyjnym.
ZAKRES AUDYTU
MODUŁ I
Weryfikacja skuteczności działania systemu antyplagiatowego
1. Formalne spełnianie wymogów ustawowych (ORPPD, regulamin zarządzania
prawami własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukow ych)
2. Weryfikacja oryginalność studenckich prac dyplomowych – procedury oraz trybu
prowadzenia postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych
3. Analiza uczelnianych rozwiązań służących kontroli oryginalności tekstów
MODUŁ II
Wewnętrzne systemy zarządzania jakością kształcenia
1. Podstawy prawne
2. Analiza działań jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie jakością kształcenia
3. Modelowania działań usprawniających realizację założonych celów
projakościowych
MODUŁ III
Ewaluacja obsługi administracyjnej
1. Dostęp do informacji (transparentność procedur)
2. Ocena stosowanych systemów obiegu dokumentów i obsługi studiów
MODUŁ IV
Prezentacja wyników analizy
WARUNKI FINANSOWE
Koszt uczestnictwa w programie certyfikacji zależy od wybranych modułów i jest
ustalany indywidualnie.
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