Zarządzenie Nr 106/2016
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie procedury sprawdzania rozpraw doktorskich
w systemie PLAGIAT w Uniwersytecie Wrocławskim
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co
następuje:
§ 1.1 Rozprawy doktorskie sprawdzane są w systemie PLAGIAT.
2. Sprawdzanie rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT nie zwalnia promotora
(opiekuna) z obowiązku rzetelnego nadzorowania przygotowywania (sporządzania) rozpraw,
zwłaszcza pod względem merytorycznym i metodycznym.
§ 2.1. Doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego oraz osoby spoza studiów doktoranckich
zobowiązani są do składania rozpraw doktorskich na płycie CD w formacie PDF.
2. Doktorant potwierdza w składanym oświadczeniu, że treść rozprawy doktorskiej
przedstawionej do obrony, zawarta na przekazanym nośniku elektronicznym, jest identyczna
z jej wersją drukowaną.
3. Rozprawy doktorskie należy składać nie później niż 30 dni przed planowanym
posiedzeniem właściwej rady, na której podejmowane będą uchwały w sprawie wyznaczenia
recenzentów w przewodzie doktorskim. Termin ten jest obligatoryjny, jeśli Dziekan nie ustali
inaczej.
§ 3. Dziekan określa wartość współczynników podobieństwa badanych rozpraw, których
przekroczenie może wskazywać na naruszenie praw autorskich.
Wartość współczynników podobieństwa nie może przekraczać:
1/ dla współczynnika podobieństwa 1 – 50%;
2/ dla współczynnika podobieństwa 2 – 5%.
§ 4. Dziekan powiadamia doktorantów oraz osoby spoza studiów doktoranckich –
w sposób przyjęty na danym wydziale – o konieczności składania rozpraw w formie
elektronicznej określonej w § 2 ust. 1 oraz wyznacza w formie pisemnej osoby odpowiedzialne
za realizację postanowień zawartych w § 5.
§ 5.1. Wyznaczone osoby zobowiązane są do wysyłania do sprawdzenia w systemie PLAGIAT
każdej rozprawy doktorskiej w ciągu 3 dni od momentu złożenia.
2. Średni czas sprawdzenia rozprawy doktorskiej w systemie PLAGIAT nie przekracza
siedmiu dni, a czas maksymalny – czternastu dni.
3. Do każdej sprawdzonej rozprawy generowany jest Raport podobieństwa
serwisu Plagiat.pl uwzględniający współczynnik podobieństwa 1 i 2. W przypadku przekroczenia
wartości współczynników, określonych na podstawie § 3, Raport podobieństwa przekazywany
jest Dziekanowi i promotorowi.
4. Promotor dokonuje wstępnej oceny zaistniałego zdarzenia z uwzględnieniem znanych
mu okoliczności, w tym oceny:
1/ zasadności podejrzenia istnienia i zamiaru autora rozprawy przypisania sobie
autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu,
2/ wystąpienia jedynie innych uchybień w postaci braku rzetelności (należytej
staranności) przy wykorzystaniu cudzych utworów, wymaganej podczas redagowania rozprawy,
możliwych do usunięcia bez naruszenia praw osób trzecich.
§ 6.1. W przypadku wystąpienia podejrzenia przypisania sobie autorstwa istotnego
fragmentu lub innych elementów cudzego utworu w rozprawie, promotor powiadamia

o tym fakcie Dziekana, który zwraca się do Rektora z wnioskiem o przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 214 ust. 4 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym.
2. W przypadku stwierdzenia przez promotora w rozprawie uchybień, o których mowa
w § 5 ust. 4 pkt 2, w okolicznościach wskazujących na brak zamiaru naruszenia prawa
w sposób określony w ust. 1 oraz oceny promotora, że są one możliwe do usunięcia bez
naruszenia praw osób trzecich, Dziekan wzywa autora takiej rozprawy do jej zmiany pod
kierunkiem promotora – w wyznaczonym w tym celu stosownym terminie. Rozprawa po
ponownym złożeniu przez autora podlega obligatoryjnie ponownemu sprawdzeniu w trybie
wynikającym z niniejszego zarządzenia.
§ 7. Po zakończeniu sprawdzania rozpraw w systemie PLAGIAT, osoby o których mowa
w § 4 przekazują do teczki akt doktoranckich:
1/ oświadczenie o autorskim wykonaniu rozprawy doktorskiej, którego wzór określa
zarządzenie Rektora w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie
Wrocławskim;
2/ Raport podobieństwa serwisu Plagiat.pl uwzględniający współczynnik podobieństwa
1 i 2.
§ 8. W terminie 60 dni od zakończenia roku akademickiego wyznaczone osoby, o których
mowa w § 4, przedstawiają Dziekanowi raport ze rozpraw w systemie PLAGIAT. Dziekan
przekazuje raport wraz z własnym stanowiskiem wydziałowemu zespołowi ds. oceny jakości
kształcenia w celu dokonania analizy i oceny.
§ 9. Wszelkie skutki, w tym finansowe związane z wszczęciem i prowadzeniem postępowania
w sprawie naruszenia praw autorskich (koszty recenzji, biegłych, itd.) ponosi w całości
jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego, w której przygotowano rozprawę doktorską.
§ 11. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia
ds. nauczania.

powierza się Prorektorowi

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Adam Jezierski
REKTOR

