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        HARMONOGRAM  KONFERENCJI  EFA 2018*

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

Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

11.05 - 11.35 Stanowisko RGNiSW w sprawie wprowadzenia 
Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

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

11.35 - 12.05
Jakość pracy dyplomowej równoważna jakości 
kształcenia?

Prof. dr hab. Krzysztof Diks
Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

12.05 - 12.20 Przerwa kawowa

12.20 - 13.00
Przedstawienie aktualnego stanu prac nad 
Jednolitym Systemem Antyplagiatowym i jego 
integracją z ORPPD

Dr Marek Kozłowski 
Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego

13.00 - 13.20
Etyka w pracy młodego naukowca - oczekiwania,     
a rzeczywistość

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło
Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów

13.20 - 13.40 Stanowisko studentów związane z weryfi kacją 
antyplagiatową prac dyplomowych

Paweł Kur
Rzecznik Praw Studentów

13.40 - 14.10  Lunch

14.10 - 15.30

Panel dyskusyjny:

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

• weryfi kacja oryginalności studenckich prac
dyplomowych w zapisach Ustawy 2.0,

• odpowiedzialność promotora za „jakość” pracy
dyplomowej studenta,

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

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

Prof. dr hab. Krzysztof Diks
Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

Dr Marek Kozłowski  
Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło
Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Paweł Kur
Rzecznik Praw Studentów

15.30 - 15.35 Podsumowanie i zakończenie konferencji 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

www.efpe.org.plSzanowni Pań stwo, 

w imieniu Europejskiego Forum Prawa i Edukacji mam przyjemnoś ć zaprosić Pań stwa do 

udziału w tegorocznej edycji konferencji Europejskie Forum Antyplagiatowe, która odbędzie 

się 25 paź dziernika 2018 r. w Warszawie. 

W związku z planowanym na 1 października 2018 roku wejściem w życie ustawy Prawo        

o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0), na uczelniach wprowadzone zostaną zmiany

dotyczące weryfi kacji oryginalności prac dyplomowych, co będzie wynikiem wdrożenia 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).  Z implementacją JSA na uczelniach wiąże 

się szereg niewyjaśnionych dotychczas kwestii, takich jak:

• wdrożenie procedur antyplagiatowych - czy implementacja JSA będzie oznaczała
wprowadzenie ustalonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednolitych

procedur na wszystkich uczelniach, czy na poszczególnych jednostkach będzie

spoczywał obowiązek wypracowania odrębnych regulaminów,

• sposób działania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego - czy JSA będzie przesądzał
o tym, czy badany dokument jest plagiatem, czy promotor będzie mógł za pośrednictwem

JSA dotrzeć do oryginalnych dokumentów, z których zaczerpnięte zostały treści,

• odpowiedzialnoś ć promotora za plagiat wykryty w studenckiej pracy dyplomowej - czy

promotorzy będą mieli możliwość dopuszczenia do egzaminu dyplomowego autora

pracy o wysokim współczynniku podobieństwa i jakie ewentualne konsekwencje będą
się z tym wiązały,

• wytyczne Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące stosowania Jednolitego Systemu

Antyplagiatowego na poszczególnych kierunkach - czy procedury stosowania JSA

powinny być jednakowe we wszystkich jednostkach czy powinny różnić się w zależności

od profi lu uczelni czy kierunku studiów,

• dostęp do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego - czy pracownicy administracyjni

będą upoważnieni do korzystania z JSA lub udzielania promotorom wsparcia w tym

zakresie oraz jak czasochłonne będzie korzystanie z tego narzędzia,

• przeszkolenie użytkowników - w jakim trybie pracownicy uczelni zostaną przeszkoleni

z obsługi systemu i z interpretacji raportów z wynikiem badania oraz w jakim zakresie

kursy obejmą pracowników naukowo-dydaktycznych a w jakim administracyjnych,

• perspektywy dotyczą ce dalszego korzystania z komercyjnych systemów

antyplagiatowych, które dotychczas zostały wdrożone na poszczególnych uczelniach

- czy stosowanie podwójnej weryfi kacji antyplagiatowej będzie uzasadnione w obliczu

dostępu do darmowego Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Zależy nam, aby goście EFA 2018 mieli moż liwoś ć otrzymania aktualnych informacji oraz 

odpowiedzi zarówno na wymienione powyżej, jak i inne pytania związane z prezentowaną 

tematyką, dlatego też do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyż szego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyż szego, Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej, Oś rodka Przetwarzania Informacji - Pań stwowego Instytutu 

Badawczego (OPI PIB). Chcielibyśmy, aby głos w dyskusji nad zmianami zachodzącymi 

w szkolnictwie wyższym zabrali także studenci i doktoranci, dlatego wśród prelegentów 

znajdą się zarówno przedstawiciele Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jak     

i Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

Serdecznie zapraszam Pań stwa na kolejną, już piątą edycję Europejskiego Forum 

Antyplagiatowego - wydarzenia, które rokrocznie gromadzi uczestników środowiska 

akademickiego zainteresowanych tematyką rzetelności w świecie naukowym, stanowiąc 

tym samym platformę wymiany informacji na temat problemów i oczekiwań  zarówno 

pracowników uczelni jak i studentów i doktorantów w kontekście bież ą cych zmian 

wprowadzanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż szego.  

...........................................................................

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk 
Przewodniczący Rady Programowej 

Europejskiego Forum Prawa i Edukacji 

Termin: 
25 października 2018 r.

Miejsce:
 

Warszawa, Pałac Staszica, 
ul. Nowy Świat 72.
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1 października 2018 roku wejdzie w życie nowa ustawa dla środowiska 
akademickiego - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0). 
Projekt ustawy zakłada wprowadzenie szeregu zmian dotyczących zarówno 
pracowników dydaktycznych i naukowych, jak i studentów i doktorantów. 
Wynikająca z zapisów nowej ustawy reforma szkolnictwa wyższego zakłada 
między innymi poszerzenie autonomii uczelni, wprowadzenie mechanizmów 
mających na celu zapewnienie stabilności zatrudnienia, uproszczenie 
zarządzania fi nansowaniem - w tym w kontekście badań naukowych,             
a także podniesienie jakości kształcenia i poziomu rozpraw doktorskich.  

Wraz z wejściem życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na 
polskich uczelniach zostanie wdrożony Jednolity System Antyplagiatowy 
(JSA) - narzędzie służące weryfi kacji oryginalności treści. System został 
stworzony przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut 
Badawczy pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
W myśl zapisów ustawowych JSA ma być narzędziem zintegrowanym                 
z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych a procedury 
związane z jego stosowaniem na uczelniach mają objąć wszystkie studenckie 
prace dyplomowe oraz rozprawy doktorskie. 

Testy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego rozpoczęte w maju 2018 
roku objęły 30 osób z różnych instytucji na terenie kraju. Kolejna faza 
testów zgodnie z założeniami poczynionymi w harmonogramie prac nad 
JSA zostanie uruchomiona we wrześniu br., zaś wdrożenie pełnej wersji 
systemu umożliwiającej weryfi kację antyplagiatową prac dyplomowych ma 
zostać przeprowadzone w styczniu 2019 roku tak, aby umożliwić uczelniom 
weryfi kację prac inżynierskich przed egzaminami dyplomowymi w sesji 
zimowej.

Zgodnie z zapisem ustawowym dostęp do Jednolitego Systemu 
Antyplagiatowego będzie bezpłatny dla wszystkich uczelni. Nie jest jednak 
jasne jakie koszty będą się wiązać z ewentualnymi integracjami tego 
programu z innymi systemami informatycznymi uczelnianymi, a także po 
czyjej stronie będzie przeprowadzenie niezbędnych prac integracyjnych. 

Z wprowadzeniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wiąże się 
wiele kwestii istotnych dla polskich uczelni, takich jak: przeszkolenie kadry 
oraz pracowników administracyjnych w zakresie obsługi systemu oraz    
interpretacji raportu stanowiącego efekt przeprowadzonej weryfi kacji, 
integracja z funkcjonującymi dotychczas na uczelniach systemami 
informatycznymi takimi jak systemy obsługi studiów, systemy biblioteczne 
czy uczelniane archiwa prac dyplomowych, a także ustalenie i wprowadzenie 
procedur/regulaminów antyplagiatowych.



|     Europejskie Forum Antyplagiatowe - EFA 2018 5

NADZÓR I KONTROLA 
W przypadku korzystania z komercyjnych sys-
temów antyplagiatowych poprawność wdro-
żonych procedur mogła podlegać weryfi kacji, 
którą zapewniał audyt antyplagiatowy. Raport 
z takiego audytu zawierał zalecenia dotyczą-
ce dalszego korzystania z narzędzia, co miało 
prowadzić do zwiększenia skuteczności ana-
lizy. W tym kontekście zasadne wydaje się 
również wypracowanie sposobu nadzoru nad 
korzystaniem z Jednolitego Systemu Antypla-
giatowego w celu zoptymalizowania polityki 
antyplagiatowej stosowanej na uczelniach. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Jedną z istotnych kwestii związanych z użytko-
waniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowe-
go oraz tworzeniem Ogólnopolskiego Repo-
zytorium Pisemnych Prac Dyplomowych jest 
weryfi kacja i dodawanie do bazy prac objętych 
klauzulą poufności. Może to stanowić pro-
blem w szczególności na uczelniach technicz-
nych, na których istotna część studenckich 
prac    dyplomowych powstaje we współpracy                 
z przedsiębiorstwami.

KONKURENCYJNOŚĆ ROZWIĄZAŃ
Dotychczas wszystkie uczelnie miały możli-
wość korzystania z komercyjnie dostępnych 
lub stworzonych przez ośrodki akademickie 
systemów antyplagiatowych, co wiązało się 
z możliwością wyboru odpowiedniego narzę-
dzia z uwagi na zakres baz porównawczych 
czy dostępne funkcje. W obliczu wdrożenia 
Jednolitego Systemu Antyplagiatowego należy 
rozważyć zasadność dalszego stosowania po-
przednich rozwiązań i wypracowanych proce-
dur zarówno w kontekście ekonomicznym jak  
i administracyjnym.

SZKOLENIA
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwo-
wy Instytut Badawczy zakłada przeszkolenie 
potencjalnych użytkowników JSA. Nie jest 
jednak oczywiste czy zaplanowane szkolenia 
dotyczyć będą wyłącznie sposobu korzysta-
nia z narzędzia i interpretacji raportu z wyni-
kiem analizy, czy też obejmą swoim zakresem     
również szeroko pojęte zagadnienia związane  
z ochroną własności intelektualnej i dozwolo-
nym użytkiem utworów naukowych na uczel-
niach.
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Europejskie Forum Prawa i Edukacji (EFPE) służ y ś rodowisku 
akademickiemu wiedzą  i doś wiadczeniem w zakresie ochrony 
własnoś ci intelektualnej, prawa autorskiego oraz jakoś ci kształce-
nia. Powię kszają c stale zakres aktywnoś ci tworzymy platformę  wy-
miany informacji, która ma na celu ułatwienie jednostkom nauko-
wo-dydaktycznym i badawczym zarówno realizacji podstawowych 
obowią zków ustawowych, jak i podnoszenia jakoś ci kształcenia. 
Dążymy tym samym do wprowadzenia europejskich standardów 
w polskich jednostkach akademickich szkolnictwa wyż szego.

Poszczególne zespoły eksperckie Europejskiego Forum Pra-
wa i Edukacji od począ tku działalnoś ci biorą  aktywny udział                     
w przedsię wzię ciach zwią zanych z zadaniami i projektami reali-
zowanymi przez uczelnie. W rok akademicki 2018/2019 uczelnie 
wejdą z nową ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Ustawa 2.0) wprowadzającą istotne zmiany zarówno w syste-
mie kształcenia jak i oceniania jego efektów. 

Europejskie Forum Prawa i Edukacji zamierza kontynuować  
wspieranie ś rodowiska akademickiego w tworzeniu pro-
cedur i w wypracowywaniu dobrych praktyk. EFPE prowadzi 
działalnoś ć  szkoleniową i audytową  dotyczą cą  zagadnień związa-
nych z ochroną własności intelektualnej, prawem autorskim i pro-
cedurami antyplagiatowymi, a takż e przygotowuje ekspertyzy       
i opinie w konkretnych kwestiach dotyczących tej problematyki. 

Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Odnosząc się do bieżących zmian ustawowych oraz aktualnych trendów dotyczących kształcenia, Europejskie Forum Prawa i Eduka-
cji co roku poszerza swoją ofertę szkoleniową skierowaną do władz uczelni, członków uczelnianych zespołów ds. jakoś ci kształcenia, 
pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych uczelni. 

W ramach naszej działalności podejmujemy inicjatywy popularyzacyjno-edukacyjne, organizujemy konferencje, seminaria i kam-
panie 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.

Szkolenia

Konferencje

Wykłady

Doradztwo

Ekspertyzy

Audyty
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OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Program szkolenia: 

1. Własność intelektualna:
• defi nicja utworu,
• kategorie utworów,
• utwór naukowy,
• nieutwory,
• wyłączenia spod ochrony.

2. Twórca w świetle prawa autorskiego:
• defi nicja twórcy,
• współtwórczość,
• utwory osierocone,
• utwory pracownicze,
• pracownik naukowy jako twórca,
• uprawnienia uczelni do korzystania z pracowniczych 

utworów naukowych i studenckich prac dyplomowych,
• rola promotora w pracy dyplomowej studenta.

3. Autorskie prawa majątkowe:
• czas trwania,
• pola eksploatacji,
• umowy autorskie i licencje.

4. Autorskie prawa osobiste:
• prawo do autorstwa,
• oznaczenie utworu nazwiskiem, udostępnienie 

anonimowe,
• integralność utworu,
• rozpowszechnienie i opublikowanie,
• nadzór autorski.

5. Korzystanie z twórczości:
• dozwolony użytek publiczny i prywatny,
• utwory zależne,
• cytowanie,
• plagiat i jego rodzaje,
• naruszenia prawa autorskiego, odpowiedzialność 

cywilna i karna.

6. Technologie cyfrowe a prawo autorskie:
• programy komputerowe,
• bazy danych,
• utwory multimedialne,
• biblioteki cyfrowe,
• idea otwartego dostępu kontra idea kontroli poszanowania 

praw własności intelektualnej.

OFERTA SZKOLEŃ DLA 
PRACOWNIKÓW UCZELNI

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ:

1. Uzyskanie szczegółowych informacji związanych       
z przedmiotową tematyką,

2. Poznanie wzorcowych procedur postępowania,
3. Otrzymanie materiałów szkoleniowych,
4. Imienny certyfi kat potwierdzający ukończenie szkolenia.

W celu dokonania zgłoszenia lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących pełnej oferty szkoleniowej EFPE, prosimy o kontakt 
mailowy pod adresem: szkolenia@efpe.org.pl lub telefoniczny pod numerem: 507 081 478. 

UTWÓR NAUKOWY JAKO PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO 
(PLAGIAT, AUTOPLAGIAT, KONSEKWENCJE PRAWNE)

Program szkolenia: 

1. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego:
• pojęcie utworu,
• autorskie prawa osobiste, majątkowe, zależne,
• utwór jako przedmiot prawa autorskiego, wyłączenia 

spod ochrony autorskoprawnej,
• pojęcie utworu naukowego,
• elementy twórcze i nietwórcze utworu naukowego,

2. Instytucja naukowa:
• uczelnia jako instytucja naukowa,
• pracownik naukowy jako autor,
• praca dyplomowa jako utwór prawa autorskiego.

3. Rozliczanie utworu powstałego na uczelni:
• czy wykład to utwór prawa autorskiego?
• orzecznictwo SN i organów skarbowych,
• zmiany w systemie podatkowym,
• zapisy ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Ustawa 2.0),
• konsekwencje interpretacyjne.

4. Narzędzia informatyczne a prawo autorskie:
• narzędzia służące weryfi kacji oryginalności tekstów 

pisemnych – systemy antyplagiatowe,
• narzędzia służące ochronie i udostępnianiu utworów,
• bazy prac dyplomowych, tekstów naukowych, 

elektroniczne archiwa,
• Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac 

Dyplomowych.

5. Plagiat – defi nicja, rodzaje:
• plagiat jawny i ukryty,
• przywłaszczenie cudzego pomysłu lub wyniku 

naukowego,
• prawo cytatu i jego nadużycie,
• plagiat utworu naukowego - cechy charakterystyczne.

6. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich:
• cywilna, administracyjna i karna,
• inne rodzaje odpowiedzialności studenta, doktoranta i 

pracownika naukowego.



Europejskie Forum Prawa i Edukacji

al. Waszyngtona 53a/15, 04-074 Warszawa      |     efa@efpe.org.pl     |     www.efpe.org.pl

Magdalena Rzodkiewicz
Kierownik projektu

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


