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Jednolity  
System Antyplagiatowy 



JSA 

   Minister prowadzi Jednolity System Antyplagiatowy. 

  Jednolity System Antyplagiatowy zapewnia wsparcie w zakresie 
przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 

   Jednolity System Antyplagiatowy wykorzystuje dane zawarte 
w repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz bazie 
dokumentów w postępowaniach awansowych. 

  Minister zapewnia nieodpłatne korzystanie z Jednolitego Systemu 
Antyplagiatowego uczelniom, instytutom PAN, instytutom 
badawczym, instytutom międzynarodowym, PKA oraz RDN. 
(art. 351 PWSN) 
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                    PRACA DYPLOMOWA 

   Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem 
zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo 
dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym 
ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na 
danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności 
samodzielnego analizowania i wnioskowania.%

  W przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów 
magisterskich praca dyplomowa jest przygotowywana pod 
kierunkiem osoby, która posiada co najmniej stopień doktora.#

  Jeżeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, uczelnia sprawdza 
ją przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem 
Jednolitego Systemu Antyplagiatowego#

  Recenzje pracy dyplomowej są jawne  ( art. 76 PSWN) 
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Repozytorium pisemnych prac 
dyplomowych 

Obejmuje: 

  tytuł i treść pracy dyplomowej; 

  imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej; 

  numer PESEL autora pracy dyplomowej, a w przypadku jego braku – numer 
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało; 

  imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej, numer PESEL, a w przypadku 
jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę 
państwa, które go wydało; 

  imiona i nazwisko recenzenta pracy dyplomowej, numer PESEL, a w przypadku 
jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę 
państwa, które go wydało; 

  nazwę uczelni; 

  datę zdania egzaminu dyplomowego; 

  kierunek, poziom i profil studiów. ( art. 347 PWSN) 
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Repozytorium pisemnych prac 
dyplomowych 

  W repozytorium nie zamieszcza się prac zawierających informacje 
podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji 
niejawnych. 

  Dane wprowadzają do repozytorium rektorzy. 

  Rektor wprowadza treść pracy dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po 
zdaniu przez studenta egzaminu dyplomowego. 

  Dostęp do danych, przysługuje promotorowi pracy dyplomowej oraz PKA, 
a także ministrowi w zakresie niezbędnym do prawidłowego utrzymania 
i rozwoju repozytorium oraz systemów informatycznych współpracujących 
z tym repozytorium. 
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Baza dokumentów w postępowaniach 
awansowych 

  w odniesieniu do osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje: 

a)  imiona i nazwisko, 

b)  numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, 

c)  treść rozprawy doktorskiej będącej pracą pisemną wraz z jej 
streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną 
i datę ich złożenia, 

d)  imiona i nazwisko recenzenta, numer PESEL, a w przypadku jego 
braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę 
państwa, które go wydało, oraz miejsce zatrudnienia, 

e)  recenzje rozprawy doktorskiej i daty ich opracowania, 

f)  informacje o nadaniu lub pozbawieniu stopnia doktora; 
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