
KOMUNIKAT 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 14 lutego 2019 r. 

 

w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich  

w systemach antyplagiatowych w okresie przejściowym  

do dnia 30 września 2019 r. 

 

 

Przypominam, iż w Uniwersytecie Wrocławskim prace dyplomowe oraz rozprawy 

doktorskie podlegają obowiązkowemu sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym 

PLAGIAT, zgodnie z zasadami określonymi w: 

1/ zarządzeniu 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), 

z późniejszymi zmianami, 

2/ zarządzeniu Nr 106/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

24 listopada 2016 r. w sprawie procedury sprawdzania rozpraw doktorskich  

w systemie PLAGIAT w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

W okresie do dnia 30 września 2019 r. prace dyplomowe oraz rozprawy doktorskie 

podlegają również sprawdzeniu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym prowadzonym 

przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z 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). 

 

Do każdej sprawdzonej pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej generuje się: 

1/ raport podobieństwa z systemu PLAGIAT, 

2/ raport podobieństwa z badania antyplagiatowego z Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego, 

które po wydrukowaniu, zatwierdzeniu i podpisaniu przez promotora należy złożyć  

w dziekanacie lub właściwej jednostce organizacyjnej. 

 

Podstawą do zatwierdzenia pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej do obrony przez 

promotora pozostaje raport podobieństwa z systemu antyplagiatowego PLAGIAT. 

 

Praca dyplomowa/rozprawa doktorska może być przekazana do ponownego 

sprawdzenia w systemach antyplagiatowych w ramach tego samego badania jako nowa 

próba tylko jeden raz. 

 

W terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Dział Informatycznych Systemów Obsługi 

Studiów udostępni na stronie internetowej www.apd.uni.wroc.pl materiały pomocne  

w procesie oceny raportu z badania antyplagiatowego z Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego. 

 

W terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Uniwersytet Wrocławski zorganizuje szkolenia 

z obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, w których uczestniczyć będą 

wskazani przez dziekanów promotorzy korzystający w roku akademickim 2019/2020  

z systemów antyplagiatowych. 
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