
ZARZĄDZENIE Nr 127/2019 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 października 2019 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania, 

sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac 
dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)  

i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac 
Dyplomowych (ORPPD) 

 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 351 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późniejszymi zmianami) 
oraz Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W Procedurze dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie 
antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum 
Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium 
Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) wprowadzonej zarządzeniem Nr 9/2018 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury 
dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji 
prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i 
przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych 
(ORPPD) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1/ § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 
Prace dyplomowe wprowadzone do systemu APD podlegają sprawdzeniu w 
Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. Praca dyplomowa może być przekazana 
do ponownego sprawdzenia w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym w ramach 
tego samego badania jako nowa próba tylko jeden raz.”; 
 

2/ § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3 

Promotor, w terminie określonym przez dziekana, zobowiązany jest do: 
1) przesłania pracy dyplomowej zamieszczonej przez studenta w systemie 

APD do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego; 
2) oceny raportu podobieństwa, wygenerowanego z Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego; 
3) zatwierdzenia pracy dyplomowej w systemie APD jeśli nie występują 

przesłanki wskazujące, że praca została napisana z naruszeniem praw 
autorskich; 

4) wypełnienia oraz zatwierdzenia w systemie APD formularza oceny pracy 
dyplomowej (recenzja pracy dyplomowej); 

5) złożenia w dziekanacie wydrukowanej z systemu APD i podpisanej 
recenzji; 

6) złożenia w dziekanacie raportu podobieństwa z Jednolitego Systemu 
Antyplagiatowego.”; 
 

3/ w § 4: 
a/ uchyla się ust. 1; 
b/ ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku wystąpienia podejrzenia naruszenia praw autorskich  
w pracy dyplomowej, promotor powiadamia o tym fakcie dziekana, 
który zwraca się do rektora z wnioskiem o przeprowadzenie 
postępowania wyjaśniającego.”; 



 
 

c/ ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Po ponownym sprawdzeniu pracy w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym promotor przesyła do dziekanatu odpowiednią 
pisemną informację wraz z raportem z Jednolitego Systemu 
Antyplagiatowego (w wersji elektronicznej).” 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw nauczania. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 
2019 r. 
 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
R E K T O R 

 


