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P.T. Pracownicy Politechniki Lubelskiej

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 76 oraz art. 351 ustawy z dńa 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1"668) prace dyplomowe
muszą być poddane procedurze antyplagiatowej z uzyciem Jednolitego Systemu
Antyplagiatowego 0SA).

Zewzględu na tą ze wersja produkcyjna systemu JSA została uruchomionaptzez
Ośrodek Przetwatzania Informacji w dniu 2sĘczńa2019 t. musi ulec zmianie procedura

sprawdzania pnac dyplomowych na naszej Uczelni. W łm celu wydane zostńo
Zarządzeńe Nr R-3/2019 Rektora Politechniki LubelskiĄ z dnia 8 styczrua 2a19 r.

w sprawie wprowadzeńa w Politechnice Lubelskiej Regulaminu funkcjonowania

systemu antyplagiatowego. P,roszę Państwa uprzejmie a zapoznanie się z v\rw. aktem
prawnym i pr zestr zeganie pr zyjęty ch r ozwiązań.

Jednocześnie przesyłarrt w załączeńu schemat procedury antyplagiatowej

obowiązuj ący w Politechnice Lubelskiej.

Zwytazamt szacunku

Promotor wystawia
opinię negatywną
w systemie ASAP

Promotor przeprowadza badanie ostatniej
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wersji pracy w systemie JSA,
jeśli ostatnia wersja pracy

ni^ hl,1- ."l 
^im 

hłAanł

Promotor wystawia opinię
pozytywną w systemie JSA

i drukuje raport ogólny
dIa studenta

Promotor wystawia opinię
pozytywną w systemie ASAP

i kieruje pracę do obrony

z systemu ASAP
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Promolor Wystawia
opinię negatywną
w systemie JSA
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Promotor kieruje
zawiadomienie do
dziekana wydziału

i Rektora PLj
Student drukuje 3 załączniki

Schemat procedury antyplagiatowei w Politechnice Lubelskiej

Promotor kieruje
pracę do poprawy
w systemie ASAP
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Promotor kieruje pracę do analizy
antyplagiatowej w ASAP

Promotor nie wystawia
jeszcze żadnej opinii
w systemle ASAP

Jeżeli plik zpracą
przekracza 15 MB, to
należy podzielić 9o na
pllki o mniejszym
rozmlarze

Wymagany podpls
plomotora

Wymagane podpisy
promotora i studenta
w odpowiednich
miejscach

Student wprowadza pracę
do systemu ASAP

o wstępnei akceptacji treści pracy

Promotor podejmu|e decyzję
o dopuszczeniu pracy do obrony

bądź uznaniu jej za plagiat
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