IV EUROPEJSKIE FORUM
ANTYPLAGIATOWE
POD PATRONATEM

PIĄTEK
20 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

PAŁAC STASZICA
W WARSZAWIE
UL. NOWY ŚWIAT 72

ORGANIZATOR KONFERENCJI

EUROPEJSKIE FORUM
PRAWA I EDUKACJI

PATRONAT MEDIALNY

HARMONOGRAM KONFERENCJI EFA 2017*

09.30 - 10.00

Rejestracja uczestników, bufet kawowy

10.00 - 10.15

Otwarcie konferencji

Dominik Bralczyk
Prezes Zarządu Europejskiego Forum Prawa i Edukacji

10.15 - 10.35

Wystąpienie inauguracyjne

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum
Prawa i Edukacji

10.35 - 11.05

Przedstawienie założeń MNiSW dotyczących
prowadzonej polityki antyplagiatowej

Dr Piotr Dardziński
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.05 - 11.35

Stanowisko RGNiSW w sprawie procedur
antyplagiatowych w kontekście wprowadzenia
Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.35 - 12.05

Stanowisko CK w sprawie odpowiedzialności
promotora za plagiat w studenckiej pracy
dyplomowej

Prof. dr hab. Kazimierz Jan Furtak
Przewodniczący Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytułów

12.05 - 12.35

Systemy antyplagiatowe a jakość kształcenia

Prof. dr hab. Krzysztof Diks
Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

12.35 - 13.05

Przedstawienie aktualnego stanu prac nad
Jednolitym Systemem Antyplagiatowym i
jego integracją z ORPPD

Elena Niemirska
Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego

13.05 - 13.20

Przerwa kawowa
Panel dyskusyjny:

13.20 - 15.00

• jednolity system antyplagiatowy i jego rola w
procedurze jakości kształcenia,

Dr Piotr Dardziński
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• weryfikacja oryginalności studenckich prac
dyplomowych w zapisach projektu Ustawy 2.0,

Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• odpowiedzialność promotora za „jakość” pracy
dyplomowej studenta,

Prof. dr hab. Krzysztof Diks
Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

• zasady i warunki weryfikacji studenckich prac
dyplomowych w bieżącym roku akademickim.

15.00 - 15.10

Podsumowanie i zakończenie konferencji

15.10

Lunch

Elena Niemirska
Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego
Dominik Bralczyk
Prezes Zarządu Europejskiego Forum Prawa i Edukacji

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w liście zaproszonych prelegentów i tytułach wystąpień
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Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Europejskie Forum
Prawa i Edukacji
al. Waszyngtona 53a/15
04-074 Warszawa
tel. kom.: (+48) 507 081 478
e-mail: kontakt@efpe.org.pl

Szanowni Państwo,

www.efpe.org.pl

już po raz czwarty mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji Europejskie
Forum Antyplagiatowe organizowanej przez Europejskie Forum Prawa i Edukacji.
Tegoroczna edycja - EFA 2017 - odbędzie się 20 października 2017 r. w Warszawie.
Tematami wiodącymi tegorocznej edycji EFA będą:
• zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym - projekt Ustawy 2.0 i znajdujące się w nim
zapisy dotyczące jakości kształcenia na uczelniach,
• aktualny stan prac nad budową Jednolitego Systemu Antyplagiatowego zgodnie z art.
167c ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym w ramach konkursu na opracowanie
metod detekcji plagiaryzmu,
• postulowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nałożenie
odpowiedzialności promotora za plagiat wykryty w studenckiej pracy dyplomowej,
• zalecenia MNiSW oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące kontroli oryginalności
studenckich prac dyplomowych w roku akademickim 2017/2018,
• możliwości dotyczące wyboru i korzystania z komercyjnych systemów antyplagiatowych
na poszczególnych uczelniach.
Termin EFA 2017 został wybrany zarówno z uwagi na zakończenie prac nad projektem
Ustawy 2.0, jak i na zakończenie trzeciego etapu konkursu prowadzonego w ramach
tworzenia Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Chcielibyśmy, aby zgromadzeni
uczestnicy EFA 2017 mieli możliwość otrzymania obowiązujących odpowiedzi na wszelkie
pytania dotyczące prezentowanej tematyki. W tym celu zaprosiliśmy do udziału w wydarzeniu
między innymi przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów i Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego (OPI
PIB). Ponadto zaproszeni zostali przedstawiciele wiodących firm antyplagiatowych, dzięki
czemu uczestnicy konferencji poza zapoznaniem się z założeniami kontroli oryginalności
studenckich prac dyplomowych planowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, będą mieli okazję zapoznać się także z najnowszymi systemami informatycznymi
wdrażanymi przez komercyjne podmioty zarówno na polskich jak i europejskich uczelniach.
Mam nadzieję, że wysłuchanie prelekcji wygłoszonych przez zaproszonych ekspertów, a
także udział w dyskusji na przedstawione powyżej tematy, pozwolą Państwu na uzyskanie
bieżących informacji dotyczących zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym, w
szczególności w kontekście podnoszenia jakości kształcenia, weryfikacji antyplagiatowej
oraz obowiązków i odpowiedzialności promotorów prac dyplomowych.
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Europejskim Forum Antyplagiatowym EFA
2017 - wydarzeniu stanowiącym platformę wymiany informacji na temat problemów
i oczekiwań środowiska akademickiego i bieżących działań podejmowanych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Termin: 20 października 2017 r.
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72.
...........................................................................

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
Przewodniczący Rady Programowej
Europejskiego Forum Prawa i Edukacji
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracuje nad stworzeniem nowej
ustawy dla środowiska akademickiego - Ustawy 2.0. Jej projekt ma zostać
zaprezentowany we wrześniu br. na Narodowym Kongresie Nauki, który
odbędzie się w Krakowie. Zgodnie z założeniami, nowa ustawa ma położyć
nacisk na zwiększenie autonomii uczelni. Mamy nadzieję, że konferencja
EFA 2017 będzie doskonałą okazją do przekazania ewentualnych uwag
i sugestii dotyczących zawartych w niej zapisów, w szczególności tych
odnoszących się do kwestii podnoszenia jakości kształcenia i weryfikacji
antyplagiatowej studenckich prac dyplomowych.
Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy organizuje
pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs na
dostarczenie rozwiązań informatycznych służących stworzeniu Jednolitego
Systemu Antyplagiatowego (JSA). System ten będzie zintegrowany
z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych i ma
zostać bezpłatnie udostępniony wszystkim polskim uczelniom. Regulamin
konkursu oraz dotychczasowe zapisy ustawowe nie określają jasno zasad
korzystania z JSA, możliwości jego ewentualnej integracji z systemami
obsługi studentów, a także nie przewidują wdrożenia jednolitych procedur
antyplagiatowych na wszystkich uczelniach.

Jedną z kwestii branych pod uwagę przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w zakresie walki ze zjawiskiem plagiatowania jest zwiększenie
odpowiedzialności promotora za prace dyplomowe powstające pod
jego opieką merytoryczną, w których wykryte zostały nieuprawnione
zapożyczenia. Do tej pory, w obowiązujących zapisach ustawowych nie
pojawiały się regulacje dotyczące pracy promotora, jego praw i obowiązków,
a także wielkości grup seminaryjnych. Czy i w jaki sposób dojdzie do zmian
w tym zakresie określić mogą konkretne zapisy projektu Ustawy 2.0.

Nowelizacja obowiązującej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła
w życie 1 października 2016 r., zniosła tymczasowo wcześniejszy obowiązek
kontroli oryginalności pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem
systemów antyplagiatowych. Wiele uczelni wprowadzićło i skutecznie realizuje
procedury antyplagiatowe, które stały się ważnym elementem podnoszenia
jakości kształcenia. W trakcie prowadzonych akredytacji z systemów
antyplagiatowych korzystają także eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
W związku z powyższym zasadne wydaje się kontynuowanie weryfikacji
prac dyplomowych pod kątem występowania nieuprawnionych zapożyczeń,
pomimo aktualnego braku wymogu ustawowego.
Wiele uczelni korzysta z wybranych systemów antyplagiatowych z uwagi
na ich adekwatny do profilu uczelni zakres baz porównawczych, lub na
możliwość zintegrowania z funkcjonującym na uczelni systemem obsługi
studiów. Ministerstwo zapowiada, że nawet po wdrożeniu Jednolitego
Systemu Antyplagiatowego zintegrowanego z Ogólnopolskim Repozytorium
Pisemnych Prac Dyplomowych, uczelnie nadal będą miały swobodę w
korzystaniu z komercyjnych rozwiązań, nie ma jednak pewności, czy takie
stanowisko zostanie utrzymane ze względu na ewentualność generowania
dodatkowych kosztów.
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Europejskie Forum Prawa i Edukacji (EFPE) służy środowisku
akademickiemu wiedzą i doświadczeniem w zakresie ochrony
własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz jakości kształcenia. Powiększając stale zakres aktywności tworzymy platformę wymiany informacji, która ma na celu ułatwienie jednostkom naukowo-dydaktycznym i badawczym zarówno realizacji podstawowych
obowiązków ustawowych, jak i podnoszenia jakości kształcenia.
Dążymy tym samym do wprowadzenia europejskich standardów
w polskich jednostkach akademickich szkolnictwa wyższego.

Poszczególne zespoły eksperckie Europejskiego Forum Prawa i Edukacji od początku działalności biorą aktywny udział w
przedsięwzięciach związanych z zadaniami i projektami realizowanymi przez uczelnie. Rok akademicki 2017/2018 przyniesie
nowe wyzwania dla środowiska akademickiego, w tym prace
nad umiędzynarodowieniem nauki i szkolnictwa wyższego czy
zintensyfikowaniem współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i
administracją publiczną. EFPE zamierza kontynuować wspieranie środowiska akademickiego w tworzeniu procedur i w wypracowywaniu dobrych praktyk.
Europejskie Forum Prawa i Edukacji prowadzi także działalność
szkoleniową i audytową dotyczącą zagadnień związanych z
ochroną własności intelektualnej, prawem autorskim i procedurami antyplagiatowymi. Jednostki korzystające z oferowanych
przez nas szkoleń i audytów odznaczane są certyfikatem AQUILA
EDUCATIONIS.

Wykłady

Szkolenia

Doradztwo

Audyty

Ekspertyzy

Konferencje

Odnosząc się do bieżących zmian ustawowych oraz aktualnych trendów dotyczących kształcenia, Europejskie Forum Prawa i Edukacji co roku poszerza swoją ofertę szkoleniową skierowaną do władz uczelni, członków uczelnianych zespołów ds. jakości kształcenia,
pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych uczelni.
W ramach naszej działalności podejmujemy inicjatywy popularyzacyjno-edukacyjne, organizujemy konferencje, seminaria i kampanie informacyjne, a także uczestniczymy w wydarzeniach gromadzących pracowników uczelni, w trakcie których przekazujemy
aktualne informacje dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz nowych trendów w szkolnictwie wyższym.
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AUDYT PROCEDUR
ANTYPLAGIATOWYCH
CEL PROGRAMU AUDYTOWEGO
Program audytu skierowany jest do wiodących uczelni
i wydziałów szkół wyższych dbających o spełnianie
najwyższych standardów w zakresie podnoszenia jakości
kształcenia. Celem audytu jest ocena wdrożonych na
uczelni administracyjnych procedur antyplagiatowych,
służących ochronie własności intelektualnej oraz kontrola
skuteczności wdrożonych na uczelni wewnętrznych
systemów zarządzania jakością kształcenia.

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.

OPIS AUDYTU PROCEDUR

2. Wysokie standardy kształcenia

Celem audytu jest dokonanie oceny i przedstawienie
propozycji zmian prowadzących do poprawy jakości
funkcjonowania obowiązujących procedur tak, aby cele
naukowo-dydaktyczne 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

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.

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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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 naukowodydaktycznych oferujących wykształcenie na najwyższym
poziomie edukacyjnym.formalnym jako alternatywnej ścieżki
dostępu do programów kształcenia, będzie zdyskontowane
przez uczelnie niepubliczne relatywnie szybko.
ZAKRES AUDYTU
MODUŁ I
Weryfikacja skuteczności działania systemu antyplagiatowego
1. Formalne spełnianie wymogów ustawowych (ORPD,
Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej i
komercjalizacji wyników badań naukowych)
2. Weryfikacja oryginalność studenckich prac dyplomowych
– procedury oraz tryb 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
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Wewnętrznych systemów
zarządzania jakością
kształcenia
Analiza prowadzonych działań

Jednostki odpowiedzialne

• Dane
statystyczne

• Przepisy prawne

• Dane zawarte
w bazie
porównawczej
EFPE

• 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.

Audyt

Procedur antyplagiatowych

Podstawy prawne

Porównanie dostępnych rozwiązań służących
kontroli oryginalności tekstów

Oryginalność utworów i ochrona twórczości
- procedury weryfikacji oraz tryb postępowań
wyjaśiających i dyscyplinarnych

Formalne spełnienie wymogów ustawowych
(Regulamin zarządzania prawami własności
intelektualnej i komercjalizacji wyników badań
naukowych)

Przedstawienie
zaleceń

Sformułowanie
wniosków

Usystematyzowanie
danych

audyt@efpe.org.pl

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:

Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Magdalena Rzodkiewicz
Kierownik projektu
tel. kom.: (+48) 507 081 478
e-mail:
efa@efpe.org.pl

al. Waszyngtona 53a/15, 04-074 Warszawa
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