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ZARZĄDZENIE Nr 38/2015
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad weryfikacji pisemnych prac dyplomowych
z wykorzystaniem Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA)
w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz w związku z wprowadzonym w art. 167a
ust. 4 obowiązkiem sprawdzania prac dyplomowych w programie antyplagiatowym, a także
na podstawie § 25 ust. 6 i 18 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH (uchwała nr 54/2015 Senatu
AGH z dnia 29 kwietnia 2015 r.) zarządzam, co następuje:
§1
przepisy ogólne
1. Z dniem 1 października 2015 r. wprowadzam w Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych
przed
egzaminem
dyplomowym
z
wykorzystaniem
Otwartego
Systemu
Antyplagiatowego, zwanego dalej systemem OSA.
2. Nadzór informatyczny nad systemem OSA sprawuje Uczelniane Centrum Informatyki
w porozumieniu z Działem Nauczania oraz Biblioteką Główną.
3. Szczegółowe zasady użytkowania precyzuje instrukcja określona przez Uczelniane
Centrum Informatyki.
4. Pracę dyplomową (lub jej część) student wykonuje osobiście i samodzielnie, co
potwierdza oświadczeniem następującej treści, zamieszczonym na odwrocie strony
tytułowej:
„Uprzedzony o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 z późn. zm.): „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do
autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej
karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy
utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo
publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub
nadanie.”, a także uprzedzony o odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r.
poz. 572, z późn. zm.) „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny
uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed
komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym
dalej
"sądem
koleżeńskim"”,
oświadczam,
że
niniejszą
pracę
dyplomową
wykonałem(-am) osobiście i samodzielnie i że nie korzystałem(-am) ze źródeł innych niż
wymienione w pracy.”
§2
czynności opiekuna pracy
1.

Po otrzymaniu od studenta ostatecznej wersji pracy dyplomowej w formacie PDF
opiekun pracy dyplomowej zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
1) zalogować się poprzez przeglądarkę do systemu OSA, dostępnego pod adresem:
https://osa.agh.edu.pl;

Strona 1 z 2

Rb-D.0201-1-38/15

2.
3.

2) zamieścić w systemie OSA pracę dyplomową;
3) uzupełnić w systemie OSA informacje o dodanej pracy: tytuł, autor, typ pracy,
opiekun pracy, recenzent, nazwa uczelni, nazwa jednostki organizacyjnej, kategoria;
4) wysłać treść pracy do sprawdzenia w bazie prac dyplomowych oraz z zasobami
Internetu;
5) zweryfikować pracę dyplomową na podstawie raportu zwrotnego generowanego
z systemu OSA dostępnego w panelu użytkownika, jak również przesłanego na adres
poczty mailowej;
6) złożyć we właściwym dziekanacie wydrukowany, uzupełniony i podpisany raport wraz
z opinią.
W przypadku stwierdzenia błędów niebędących plagiatem istnieje możliwość
jednokrotnego wycofania pracy do poprawy przez studenta.
Po otrzymaniu poprawionej pracy opiekun pracy ponownie wykonuje czynności,
o których mowa w ust. 1. Przed ponowną weryfikacją pracy należy usunąć z systemu
OSA poprzednią wersję pracy.
§3
postępowanie w przypadku stwierdzenia plagiatu

1. W razie stwierdzenia na podstawie raportu zwrotnego generowanego z systemu OSA
plagiatu albo podejrzenia jego popełnienia opiekun pracy jest zobowiązany niezwłocznie
zawiadomić o tym fakcie Dziekana Wydziału na piśmie, zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku nr 1. Jeśli Dziekan Wydziału potwierdzi podejrzenia, kieruje wniosek
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec studenta do Rektora, który
niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
2. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa Rektor
jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może zawiesić
studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną.
3. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie
plagiatu, Rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu
wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa.
§4
czynności pracownika dziekanatu
Pracownik dziekanatu zobowiązany jest dołączyć złożony przez opiekuna pracy raport
z systemu OSA do teczki akt osobowych studenta.
§5
przepisy końcowe
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. i dotyczy studentów, którzy
złożyli prace dyplomowe po 30 września 2015 r.

R E K T O R

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
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