
ZARZĄDZENIE 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr R-0121-13/2009 
z dnia 28 lutego 2009 roku 

 
w sprawie 

wprowadzenia systemu antyplagiatowego  
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

 
 
 
 
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyŜszym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.) oraz § 31 ust. 3 pkt 1 Statutu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w celu usprawnienia pracy promotorów 
i recenzentów oraz podniesienia jakości procesu dydaktycznego i prowadzonych badań, 
a takŜe celem dbałości o przestrzeganie przepisów o prawach autorskich, zarządza się, 
co następuje: 
 

 
§ 1 

1. Wprowadza się system antyplagiatowy „plagiat.pl” jako narzędzie słuŜące do badania 
oryginalności prac sporządzanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

2. System, o którym mowa w ust. 1 wykorzystywany będzie docelowo w następujących 
obszarach funkcjonalnych: 
a) prace dyplomowe (licencjackie oraz magisterskie), 
b) prace „przejściowe” (w szczególności: prace zaliczeniowe, prace domowe, projekty), 
c) rozprawy doktorskie i monografie habilitacyjne, 
d) prace naukowe publikowane w wydawnictwie uczelnianym (monografie, artykuły,  

wydawnictwa konferencyjne), 
e) podręczniki, materiały dydaktyczne, 
f) inne materiały (np. wnioski o badania własne). 

3. System dostępny jest od 1 kwietnia 2009 r. Pierwsze dwa miesiące funkcjonowania 
systemu (do 31 maja 2009 r.) traktowane są jako okres słuŜący do zapoznania 
uŜytkowników z zasadami korzystania z systemu. 

4. Wszystkie prace dyplomowe złoŜone po 1 czerwca 2009 r. podlegają obowiązkowej 
weryfikacji systemem antyplagiatowym. 

5. Szczegółowe procedury weryfikacji prac, instrukcje korzystania z systemu oraz 
instrukcje interpretacji wyników weryfikacji prac będą udostępniane wraz z wdraŜaniem 
kolejnych funkcjonalności systemu na stronie internetowej Uczelni, pod adresem: 
http://nowa.uek.krakow.pl/pl/edukacja/system-antyplagiatowy.html 

6. O wykorzystaniu systemu antyplagiatowego do weryfikacji prac „przejściowych” 
decyduje prowadzacy  zajęcia. 

7. Decyzję o stosowaniu systemu do weryfikacji rozpraw w przewodach doktorskich 
i habilitacyjnych podejmują Rady Wydziałów w drodze odpowiedniej uchwały. 

8. Wprowadzenie zasady weryfikacji prac naukowych, podręczników oraz materiałów 
dydaktycznych publikowanych w Wydawnictwie Uczelnianym wymaga uchwały Senatu 
po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. Wydawnictw. 

9. System antyplagiatowy obsługuje Uczelniany Administrator Systemu Antyplagiatowego 
działający w ramach Międzywydziałowego Centrum Informatyki. 



10. Do obowiązków Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego naleŜy nadzór 
nad aktywowaniem kont uŜytkowników w systemie oraz przydzielanie uŜytkownikom 
systemu praw pozwalających na sprawdzenie pracy określonego rodzaju. 

11. Uczelniany administrator systemu antyplagiatowego moŜe przekazywać uprawnienia 
do nadawania praw pozwalających na sprawdzenie pracy określonego rodzaju 
administratorom niŜszego szczebla (tj. administratorom wydziałowym, kierunkowym, 
wykładowcom itd.), na zasadzie hierarchicznego drzewa uprawnień. 

12. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu antyplagiatowego pełni 
Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Antyplagiatowego. 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 

 
 
 
                       Rektor 
 
 

           Prof. dr hab. Roman Niestrój 
 
 
 
 


