
STOSOWANIE ZASAD UCZCIWOŚCI AKADEMICKIEJ 

DO PRAC DYPLOMOWYCH I INNYCH PRAC PISEMNYCH W OSA UW 

 

1. Studenci uczą się dokumentowania źródeł podczas zajęć ‘academic writing’ (poziom 
licencjacki) oraz na proseminarium (studia magisterskie). 

2. Prace pisemne składane w OSA powinny być dostarczane w formie drukowanej oraz w 
formie elektronicznej (CD, w formacie txt, doc, lub rtf), identycznej w treści. 

3. Każda złożona praca, napisana po angielsku lub po polsku, może być testowana przez 
wyznaczonego nauczyciela akademickiego w programie turn it in lub w innym 
programie antyplagiatowym, określonym przez Ośrodek.  

4. Praca, w której wykazana została zbieżność z innymi źródłami bez odpowiedniego 
udokumentowania tych źródeł, nie może być przedmiotem dalszego postępowania.  

5. Prowadzącym zajęcia zaleca się wybiórcze sprawdzanie prac pisemnych, zwłaszcza prac  
zaliczeniowych, pod kątem plagiatów. 

6. Wszystkie prace licencjackie i magisterskie muszą być sprawdzone pod kątem plagiatu 
przed ich przyjęciem przez Ośrodek do dalszego procedowania. 

7. W przypadku pracy zaliczeniowej lub innej pracy na zajęcia splagiatowanej w części lub 
w całości, student otrzymuje ocenę niedostateczną z tych zajęć bez możliwości poprawy. 
Może powstać konieczność powtórzenia zajęć, a student ponosi wszelkie regulaminowe 
konsekwencje niezaliczenia zajęć.  

8. Fakt popełnienia plagiatu zostaje odnotowany w teczce studenta. Zostaje też o nim 
zawiadomiony promotor pracy licencjackiej lub magisterskiej.  

9. W przypadku prac dyplomowych, weryfikacja pracy przy pomocy testu antyplagiatowego 
zostaje potwierdzona podpisem pracownika wykonującego badanie. 

10. Praca dyplomowa, w której pojawiła się zbieżność z innymi źródłami, zostaje przekazana 
Dyrektorowi Ośrodka i Kierownikowi ds. Toku Studiów w celu stwierdzenia, czy 
popełniono plagiat. 

11. Ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia lub odrzucenia pracy dyplomowej jest 
podejmowana przez Dyrektora Ośrodka po rozmowie z promotorem pracy i ze studentem. 

12. Praca odrzucona z powodu plagiatu nie może być ponownie przedstawiona w Ośrodku, 
nawet po wprowadzeniu poprawek. 

13. Jeśli student, w którego pracy magisterskiej wykryto plagiat, chce uzyskać stopień 
licencjata lub magistra w Ośrodku, musi napisać nową pracę dyplomową na inny temat. 
Nowa praca nie może zawierać żadnych części odrzuconej pracy. 

 

 


