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KARTA PROCEDURY
P.159_UKdsJK
Procedura: P.159_UKdsJK
Zakres przedmiotowy: weryfikacja oryginalności i samodzielności przygotowania prac doktorskich
w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów.
Formularze: oświadczenie autora pracy doktorskiej o jej oryginalności, samodzielności jej przygotowania i o nienaruszeniu praw autorskich (P.159_F1), oświadczenie autora o zgodności
elektronicznej wersji pracy z jej formą drukowaną (P.159_F2), oświadczenie autora o przekazaniu uczelni prawa do eksploatacji pracy w systemie antyplagiatowym (P.159_F3), protokół kontroli oryginalności pracy doktorskiej (P.159_F4), opinia promotora o oryginalności pracy doktorskiej (P.159_F5)
Uczestnicy procesu: dziekani, promotorzy prac doktorskich, studenci studiów doktoranckich
Właściciel procesu: dziekan
Graficzne przedstawienie przebiegu procedury:
Doktorant składa w dziekanacie pracę doktorską, do której dołącza wersję elektroniczną
w pliku spełniającym wymagania systemu antyplagiatowego wraz z oświadczeniami
P.159_F1 i P.159_F2 i P.159_F3.

Upoważniony przez dziekana pracownik wydziału dokonuje sprawdzenia tekstu pracy za
pomocą systemu antyplagiatowego.

Pracownik wydziału generuje z systemu antyplagiatowego Raport Podobieństwa, sporządza protokół kontroli
(P.159_F4) i gdy w pracy nie wykryto
nieuprawnionych zapożyczeń, przekazuje protokół do dziekanatu.

Pracownik wydziału generuje z systemu antyplagiatowego Raport Podobieństwa, sporządza protokół kontroli
(P.159_F4) i gdy w pracy wykryto nieuprawnione zapożyczenia, przekazuje
go niezwłocznie promotorowi.

Na podstawie protokołu kontroli, promotor przygotowuje opinię o oryginalności pracy
doktorskiej (P.159_F5), w terminie 2 tygodni od daty otrzymania protokołu.

Jeżeli praca zostaje uznana za niebudzącą wątpliwości, promotor przekazuje
protokół kontroli oryginalności pracy
doktorskiej do dziekanatu, a jednostka
organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski kontynuuje czynności
określone stosownym rozporządzeniem
MNiSzW.

Jeżeli praca zostaje uznana za plagiat, wstrzymuje się dalsze czynności
przewodu doktorskiego i wszczyna
wobec autora postępowanie dyscyplinarne przewidziane Ustawą.

Autorowi pracy przysługuje prawo do zapoznania się z opinią promotora i odwołania się
od niej do dziekana, w terminie jednego tygodnia od daty doręczenia.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.
z 2011 r., Nr 204, poz. 1200).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1232).
Uchwała nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada
2012 r. w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.).

