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M O N I T O R  
 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 
 

 

 

Poz. 510 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-100/17 

REKTORA 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

z dnia 16 listopada 2017 r. 

 

w sprawie zasad polityki antyplagiatowej oraz badania oryginalności prac dyplomowych 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

 

Na postawie § 29 ust. 1 Statutu KUL w zw. z art. 167a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsze zarządzenie reguluje zasady polityki antyplagiatowej oraz badania oryginalności prac 

dyplomowych przygotowywanych na wszystkich kierunkach, poziomach studiów wyższych 

prowadzonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (dalej: Uniwersytet lub KUL). 

2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:  

1) Uniwersytecie albo KUL – należy przez to rozumieć Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; 

2) pracy dyplomowej albo pracy – należy przez to rozumieć pracę licencjacką, magisterską lub 

inżynierską; 

3) systemie OSA – należy przez to rozumieć Otwarty System Antyplagiatowy (OSA); 

4) repozytorium – należy przez to rozumieć bazę danych zawierającą wersje pełnotekstowe lub 

nieodwracalne skróty tekstów referencyjnych, a w szczególności  prac dyplomowych i innych prac 

zaliczeniowych prowadzoną i administrowaną przez Uniwersytet, Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego lub inny podmiot na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet; 

5) raporcie podobieństwa – należy przez to rozumieć wynik porównania treści pracy dyplomowej lub 

zaliczeniowej z treściami dostępnymi w sieci Internet oraz repozytoriach. 

3. Do priorytetowych celów i zadań Uniwersytetu, w którego etos jest wpisana służba prawdzie i troska 

o rozwój intelektualny i duchowy, należy wspieranie i promowanie oryginalności oraz innowacyjności 

w zakresie prowadzonych badań naukowych i dydaktyki. 

4. Pracownicy i studenci Uniwersytetu w zakresie prowadzonych badań naukowych i dydaktyki – 

w szczególności w procesie przygotowywania, redagowania, kierowania, nadzorowania i oceniania 

prac dyplomowych – są zobowiązani do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

dobrych obyczajów akademickich i standardów etycznych, a także do zachowywania wymaganego 
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stopnia staranności i rzetelności. Działania naruszające cudze prawa własności intelektualnej lub dobre 

obyczaje akademickie, w szczególności przypisywanie sobie autorstwa cudzej pracy, stosowanie 

niedozwolonych zapożyczeń lub nadużywanie prawa cytatu, uznaje się za naganne. 

5. Badanie oryginalności prac dyplomowych przygotowywanych w KUL ma służyć podniesieniu jakości 

kształcenia, dbałości o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów 

akademickich i ochronę praw własności intelektualnej, a także propagowaniu właściwych postaw 

etycznych w zakresie prowadzonych badań naukowych i dydaktyki. 

 

§ 2 

Obowiązki uczestników procesu badania oryginalności prac 

 

1. Badanie i ocena oryginalności pracy dyplomowej jest obowiązkiem kierującego pracą dyplomową 

i recenzenta. 

2. Badanie oryginalności pracy dyplomowej następuje poprzez: 

1) ocenę oryginalności pracy przez kierującego pracą dyplomową i recenzenta w sposób tradycyjny, 

stosownie do posiadanej wiedzy i kompetencji oraz z zachowaniem wymaganej staranności 

zawodowej; 

2) badanie z wykorzystaniem systemu OSA. 

3. Badanie oryginalności pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu OSA jest obligatoryjne. 

4. Składając pracę, student wyraża zgodę na dodanie jej do repozytoriów oraz na zwielokrotnienie treści 

pracy konieczne dla zbadania jej oryginalności i zapewnienia funkcjonalności systemu OSA lub 

repozytoriów w przyszłości. 

5. Niewyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4, skutkuje odmową przyjęcia pracy i dopuszczenia do 

egzaminu dyplomowego. 

 

§ 3 

Charakterystyka systemu OSA 

 

1. Systemem antyplagiatowym wykorzystywanym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

jest Otwarty System Antyplagiatowy (OSA). Zbadanie oryginalności pracy za pomocą innego systemu 

lub narzędzia informatycznego może mieć jedynie charakter pomocniczy lub dodatkowy i nie stanowi 

o wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego zarządzenia. 

2. Dla korzystania z systemu OSA konieczne jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie 

e-kul, które daje dostęp kierującemu pracą dyplomową oraz recenzentom do systemu OSA. 

3. System OSA dokonuje porównania pracy z treściami dostępnymi w sieci Internet i repozytoriami. 

4. System OSA zapewnia kierującemu pracą dyplomową bezpośredni dostęp do raportu podobieństwa. 

5. Instrukcja użytkowania systemu OSA jest dostępna pod adresem http://wiki.osaweb.pl/ 

 

§ 4 

Procedura korzystania z systemu OSA 

 

1. W celu zbadania oryginalności pracy z wykorzystaniem systemu OSA student – po uzyskaniu wstępnej 

akceptacji kierującego pracą dyplomową – składa pracę w formie elektronicznej przez platformę e-kul. 

Instrukcja składania pracy przez platformę e-KUL jest dostępna pod adresem 

https://e.kul.pl/moodle/mod/wiki/view.php?pageid=2136  
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2. Kierujący pracą dyplomową weryfikuje zbieżność wersji pracy złożonej przez platformę e-kul z wersją 

wstępnie zaakceptowaną, a następnie inicjuje proces badania oryginalności pracy przez system OSA. 

3. Proces badania oryginalności pracy przez system OSA kończy się wygenerowaniem raportu 

podobieństwa. 

4. Akceptacja raportu przez kierującego pracą dyplomową jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia 

do obrony pracy dyplomowej, natomiast brak akceptacji skutkuje odmową przyjęcia pracy i ustalenia 

terminu egzaminu dyplomowego. 

5. Kierujący pracą dyplomową przekazuje studentowi zaakceptowany raport podobieństwa, który stanowi 

integralną część pracy dyplomowej. Raport jest dołączany do każdej kopii pracy dyplomowej i stanowi 

jej ostatnią część. 

 

§ 5 

Ocena oryginalności pracy i dalsze postępowanie 

 

1. Ostateczna ocena oryginalności pracy jest obowiązkiem kierującego pracą dyplomową. Decyzja w tej 

sprawie powinna uwzględniać treść raportu podobieństwa, ale nie jest nim determinowana. 

W szczególności, student nie może domagać się przyjęcia pracy powołując się na pozytywny wynik 

raportu podobieństwa. 

2. Jeżeli współczynnik podobieństwa wynosi co najmniej 40% (Procentowy Rozmiar Wspólnej Części 

lub Preselekcyjny Rozmiar Wspólnych Cząstek), pozytywna opinia i wniosek kierującego pracą 

dyplomową o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie. 

3. Ocena oryginalności pracy jest także obowiązkiem recenzenta. Do oceny dokonywanej przez 

recenzenta odpowiednio stosuje się ust. 2. 

4. W wypadku odmowy przyjęcia pracy czynności wskazane w § 4 ust. 1-3 mogą zostać jednokrotnie 

powtórzone. W wypadku ponownej odmowy przyjęcia pracy dziekan zobowiązany jest podjąć decyzję 

stosownie do przepisów Regulaminu studiów. 

5. W wypadku stwierdzenia, że praca nosi znamiona naruszającej prawa własności intelektualnej lub 

dobre obyczaje akademickie, zwłaszcza jeżeli istnieje podejrzenie, że naruszenie ma charakter 

powtarzalny lub zawiniony, kierujący pracą dyplomową lub recenzent informuje o tym Prorektora ds. 

studenckich. Naruszenia, o których mowa w zd. 1 w szczególności mogą polegać na przypisaniu sobie 

autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do prac dyplomowych złożonych od 

dnia 1 grudnia 2017 r. 

 

Rektor KUL: 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 


