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Problemy organizacyjne 

• Stworzenie ORPD 

• Wyszukiwanie informacji w Internecie 

• Wyszukiwanie informacji w bazach 

tekstów 

• Przesyłanie prac do sprawdzenia 

• Decyzja promotora pracy 

• Sprawdzanie prac w językach obcych 
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Problemy kulturowe 

• Wiedza nt .plagiatów wśród nauczycieli 

• Wiedza nt. plagiatów wśród studentów 

• Wiedza nt. plagiatów wśród prawników 

• Cele używania programów 

antyplagiatowych 

• Zakres dostępu do programów 

antyplagiatowych 
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• Prace dyplomowe po 30.09.2009 roku 

– Wnioski KRUP o zmianę na 2014 rok 

nieuwzględnione 

– Termin przekazania 31.12.2016 

• Brak odpowiedzialności rektorów 

– „obowiązani przekazać do ORPD” 

• Brak ochrony prac magisterskich 

– Czy ograniczenie dostępu do ORPD tylko do 

promotorów i PKA oznacza już opublikowanie pracy? 

– Czy umieszczenie pracy w ORPD jest przeszkodą w 

uzyskaniu patentu? 

Ogólnopolskie Repozytorium Prac 

Dyplomowych 
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• Bieżące wprowadzenie pracy dyplomowej do 

ORPD 

– Poprzez USOSweb student wprowadza pracę do APD 

– Testowane narzędzie  w APD uczelni 

• Wprowadzenie prac archiwalnych 

– Płyta CD z archiwum 

– Dołączenie metadanych 

– Wprowadzenie pracy do APD uczelni 

– Przekazanie pracy do ORPD 

 

 

Ogólnopolskie Repozytorium Prac 

Dyplomowych 
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Absolwenci szkół wyższych 

2011/2012 
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Rok Ogółem Publicznych Niepublicznych 

2011/2012 485 246 326 692 158 554 

2012/2013 455 206 314 235 140 971 

Szacowana liczba prac w ORPD od 2009:    2 400 000 

 

Szacowana liczba prac do sprawdzenia w 1 roku:   400 000 

 

Czy OPI oszacowało konieczne parametry wydajnościowe 

ORPD przy założeniu, że większość prac będzie 

sprawdzana w trakcie 2 miesiący w roku? 



Art. 167a ust.4. „Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych 

prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z 

wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z 

ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych” 

 

• Czy wymagane jest porównanie z zawartością Internetu? 

• Czy wymagane jest porównanie z bazami podręczników i innych 

prac specjalistycznych? 

• Jaki jest konieczny zakres sprawdzenia w wypadku prac napisanych 

w językach obcych? 

Zakres sprawdzania prac 
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Integracja USOS i OSA 

• Wszystkie działania poprzez USOSweb 

(przeglądarka internetowa) 

– Student wprowadza pracę dyplomową do Archiwum 

Prac Dyplomowych (APD) 

– Promotor z poziomu APD wysyła pracę do OSA 

– OSA sprawdza pracę i generuje raport do APD 

– Promotor na podstawie raportu decyduje o dalszych 

losach pracy 

– Recenzent otrzymuje pracę + raport poprzez APD 

– Po obronie praca trafia do bazy APD 

• APD automatycznie przekazuje pracę do ORPD 
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Schemat działań OSA 

Baza referencyjna 

wektorów prac 

dyplomowych 

Krajowe 

repozytorium 

prac 

dyplomowych 

Konwersja prac 

do wektorów 

Wyszukiwarka 

NEKST 

Wektory tekstów 

z internetu 

Indeksacja 

tekstów 

internetowych 

Wektoryzacja 

pracy 

Sprawdzana 

praca 

Porównanie 

wektora pracy 

z bazą 

Porównanie 

podejrzanej 

pracy z 

repozytorium 

Porównanie 

wektora pracy  

z internetem 

RAPORT 
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Raport programu antyplagiatowego 
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http://osa.osaweb.pl 

http://osa.osaweb.pl/


Kluczowe decyzje promotora 

• Program antyplagiatowy jest tylko narzędziem 

• Możliwe oceny promotora: 

– Praca samodzielna 

– W pracy zastosowano podstawienia czcionek 

– Praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia 

• Możliwe działania promotora: 

– Dopuszczenie do obrony 

– Skierowanie do poprawy pod kątem odnośników 

– Skierowanie do komisji dyscyplinarnej 
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Problemy kulturowe 
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Plagiaty 

 

Czy lepiej zapobiegać czy leczyć? 



Plagiat 
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Plagiat to przedstawienie pracy lub pomysłu innych osób jako 

swojego własnego, za ich zgodą lub bez niej, poprzez włączenie 

tych elementów do swojej pracy bez podania pełnego odnośnika. 

Definicja to obejmuje publikowane jak i niepublikowane utwory, 

zarówno w formie manuskryptu, dokumentu drukowanego lub 

elektronicznego. Plagiat może być zamierzony  lub wynikać z 

lekkomyślności czyli niezamierzony. Regulamin egzaminacyjny 

traktuje plagiat zarówno zamierzony jak i niezamierzony jako 

wykroczenie dyscyplinarne. 
 

 

Oxford University 

http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism 



Plagiat 
• Kopia z innego źródła bez oznaczenia cudzysłowem jako 

cytatu lub/i bez podania odnośnika  

• Użycie idei innego autora bez odnośnika 

• Użycie znaczących części z innego źródła bez 

odnośnika 

• Przedstawienie idei innego autora jako własnych 

• Zamieszczenie tabel, danych, ilustracji, schematów z 

innego źródła bez odnośnika 

• Wklejenie elementów z różnych źródeł bez odnośników 

 
Oxford University 

http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism 
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Wiedza powszechna 
• Co jest wiedzą powszechną?  

– Fakty ogólnie znane lub używane w danej dziedzinie wiedzy 

– Np. daty historyczne, prawa fizyczne, … 

• Opinie co do zakresu wiedzy powszechnej mogą się 

różnić – lepiej podać odnośnik 

• Interpretacje lub szczegółowe dane odnoszące się do 

faktów ogólnie znanych nie są wiedzą powszechną 

 

 
Oxford University 

http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism 

 
EFA, 19.10.2015 15 



Czego obawiają się studenci? 

• Nie rozumieją istoty plagiatu 

• Często uważają informacje z Internetu jako 

wiedzę powszechną 

• Nie są świadomi, że prace dyplomowe 

pisane na zamówienie łamią prawa 

autorskie 

• Sądzą, że ich praca może zostać odrzucona 

przez system antyplagiatowy – „bezduszne 

narzędzie” 
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Czy programy antyplagiatowe są 

użyteczne? 

Silne strony 

- Automatyczne 

wykrycie kopiowania 

 

- Studenci uczą się, 

czym jest plagiat 

 

- Chronią prawa 

autorskie 

Słabości 

- Promotorzy mogą 

czuć się zwolnieni ze 

sprawdzenia prac 

- Studenci mogą się 

uczyć, jak oszukać 

program 

- Tylko dostępne dane 

mogą być chronione 
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Propozycje działań 

• Na wszystkich etapach kształcenia trzeba 

definiować pojęcie plagiatu 

• Należy uczyć właściwego podawania 

odnośników, także do Internetu 

• Należy udostępnić programy 

antyplagiatowe uczniom i studentom  

• Prokuratorzy powinni rozumieć 

szkodliwość plagiatów 
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Dziękuję! 
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