Kraków, 29 maja 2013 r.
Zarządzenie Z-cy Dyrektora IGiGP ds. studenckich dotyczące
polityki antyplagiatowej W IGiGP

Założenia i cele
Celem polityki antyplagiatowej w Instytucie jest:
a) uświadomienie studentom, że popełnianie plagiatu jest nieetyczne,
niezgodne z prawem i w środowisku akademickim nieakceptowalne
w jakiejkolwiek formie i jakiejkolwiek sytuacji; nic nie usprawiedliwia
osoby, która popełniła plagiat.
b) opracowanie i wdrożenie systemu wykrywania plagiatów,
c) opracowanie programu działań profilaktycznych.
Polityka antyplagiatowa dotyczy prac pisemnych opracowywanych przez
studentów w ramach różnych zajęć dydaktycznych; w sposób szczególny
zaś prac będących podstawą zaliczenia konkretnych kursów.

Plagiat – definicja
1. Każda informacja w pracy, nie będąca wynikiem badań/przemyśleń
studenta, musi być podana z powołaniem się na źródło (z notką
bibliograficzną na końcu pracy).
2. Każdy fragment tekstu będący dosłownym cytatem z innej pracy,
musi być wyróżniony kursywą lub cudzysłowem i także opatrzony
notką bibliograficzną z podaniem źródła.
3. Za plagiat uznaje się skopiowany z innej pracy pojedynczy fragment
tekstu liczący co najmniej 7 słów lub 2 fragmenty tego samego
tekstu liczące co najmniej 5 słów. Kosmetyczne zmiany leksykalne
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4. Za plagiat nie uznaje się natomiast fragmentu tekstu zawierającego
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dosłownie przepisać dłuższe niż 7 słów definicje (po warunkiem
powołania się na źródło).
5. Powyższe zasady dotyczą także tabel i rycin zawierających większe
fragmenty tekstu. W przypadku tabel zawierających dane liczbowe i
krótkie fragmenty tekstu za plagiat uznaje się skopiowanie z innej
pracy pojedynczego wiersza lub kolumny tabeli (bez powołania na
źródło).
6. Każda rycina zamieszczona w pracy bez podania źródła, a nie
będąca w całości własnym opracowaniem studenta (jego własnością
intelektualną), uznawana jest za plagiat.
7. Za plagiat uznawane jest też przedłożenie do oceny pracy, która w
całości lub w części została napisana przez inną osobę.

Wykrywanie plagiatów

1) Student ma obowiązek archiwizować (w dowolnej formie cyfrowej lub
analogowej)

wszystkie

źródła,

z

których

korzystał

podczas

opracowywania pracy i udostępnić je na życzenie prowadzącego
zajęcia.
2) Razem z oddaną pracą student ma obowiązek złożyć oświadczenie o
treści podanej w załączniku. Obowiązuje to w przypadku:
a) pracy licencjackiej i magisterskiej,
b) prac pisemnych, będących podstawą zaliczenia pracowni (I rok),
projektów (II rok), proseminarium (III rok),
c) prac będących podstawą zaliczenia kursu, wskazanych każdorazowo
przez prowadzących poszczególne kursy.

3) Prowadzący zajęcia ma obowiązek zgłosić każdy stwierdzony przypadek
popełnienia plagiatu do Z-cy Dyrektora ds. studenckich IGiGP, wraz z
niezbędną dokumentacją dowodową.
4) Dyrektor po zapoznaniu się z dokumentacją wszczyna postępowanie
zgodnie z przepisami obowiązującymi w UJ.
5) Ocena pracy pod kątem popełnienia plagiatu może być przeprowadzona
do roku od momentu ukończenia studiów.

Profilaktyka
1. Każdego roku w semestrze jesiennym odbędzie się obowiązkowe
szkolenie dt. plagiatów (podstawy prawne, kryteria i zasady oceniania,
konsekwencje, samoocena pracy przez studenta, właściwe metody
korzystania ze źródeł), dla studentów I roku studiów licencjackich i
magisterskich.
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Pracowników IGiGP dt. metod wykrywania plagiatów.
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Jodłowski, B. Rzonca, W. Maciejowski z 5 III 2008; M. Jodłowski
2013)

