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Podstawa prawna: 

 Zarządzenie nr 16 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie podstaw 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do 

realizacji oceny jakości w obszarach tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie 

 Zarządzenie nr 8 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Procedury 

procesu dyplomowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

1. Procedura określa zasady i tryb weryfikacji oryginalności pisemnych prac dyplomowych 

złożonych na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie, z wykorzystaniem 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). 

2. Procedurze podlegają wszystkie pisemne prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie 

powstające na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie, z wyłączeniem 

prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych. 

3. Za dokonanie sprawdzenia pracy dyplomowej przy wykorzystaniu programu antyplagiatowego 

odpowiada jej promotor. 

4. Pisemną pracę dyplomową umieszczoną w systemie informatycznym promotor jest 

zobowiązany w terminie 14 dni od daty jej złożenia sprawdzić programem antyplagiatowym – 

Jednolitym Systemem Antyplagiatowym (JSA). 

5. Promotor pracy przekazuje do dziekanatu wygenerowany z JSA raport ogólny, stanowiący 

ostateczne potwierdzenie, że w jego ocenie praca nie nosi znamion plagiatu. 

6. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu czynności polegających na ocenie pracy dyplomowej, 

na podstawie szczegółowego raportu z badania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, 

uwzględniając charakter pracy, liczbę i rodzaj wykorzystanych w pracy źródeł oraz zwracając 

uwagę na możliwość dokonania manipulacji, zachodzi uzasadniona podstawa do stwierdzenia, 

że praca nosi znamiona plagiatu, promotor kieruje zawiadomienie do dziekana Wydziału, 

korzystając ze wzoru opinii określonej w załączniku do niniejszej procedury. 

7. Dziekan powiadamia niezwłocznie rektora o konieczności wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego. 



Załącznik nr 1  

do procedury antyplagiatowej na WBiHZ ZUT w Szczecinie  

OPINIA PROMOTORA 
dotycząca pracy dyplomowej 

Oświadczam, że zapoznałem się z Raportem Szczegółowym wygenerowanym przez Jednolity 
System Antyplagiatowy (JSA) w odniesieniu do pracy dyplomowej:  

Imię i nazwisko studenta: ...............................................................................................................  
Nr albumu:   ...............................................................................................................  
Kierunek studiów:  ...............................................................................................................  
Forma i stopień studiów:  ................................................................................................................  
Tytuł pracy:    ................................................................................................................  
    ……….……………………………………………………………………………………….………. 
    …………………………………………………………………….…………………………………… 

Po analizie Raportu Szczegółowego z badania JSA stwierdzam, że wykryte w pracy zapożyczenia są 
nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu. W związku z tym uznaję pracę za niesamodzielną, nie 
dopuszczam jej do obrony oraz kieruję zawiadomienie do dziekana w celu rozpatrzenia sprawy . 

Uzasadnienie*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………...…………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………..………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

……………………………..…..………………     ..…………………………………………..….. 
(data)         (czytelny podpis promotora pracy dyplomowej)  

*wypełnienie pola „Uzasadnienie” jest obowiązkowe  


