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        HARMONOGRAM  KONFERENCJI  EFA 2019*

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników, bufet kawowy

10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji Dominik Bralczyk 
Prezes Zarządu Europejskiego Forum Prawa i Edukacji

10.15 - 10.35 Wystąpienie inauguracyjne
Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk 
Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum 
Prawa i Edukacji

10.35 - 11.05 Przedstawienie opinii MNiSW na temat pierwszego 
roku funkcjonowania JSA na polskich uczelniach

Dr Andrzej Kurkiewicz 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.05 - 11.35 Opinia RGNiSW dotycząca obowiązku poddawania 
prac dyplomowych kontroli antyplagiatowej

Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.35 - 12.05 Ocena wpływu Jednolitego Systemu 
Antyplagiatowego na jakość kształcenia 

Prof. dr hab. Krzysztof Diks
Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

12.05 - 12.20 Przerwa kawowa

12.20 - 13.00
Perspektywy rozwoju Jednolitego Systemu 
Antyplagiatowym i jego integracja z systemami 
informatycznymi uczelni

Dr Marek Kozłowski 
Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego

13.00 - 13.20 Weryfikacja antyplagiatowa pracy dyplomowej z 
perspektywy doktoranta

Dr Agata Pyrzyńska
Rzecznik Praw Doktoranta

13.20 - 13.40 Pierwszy rok weryfikacji antyplagiatowej w JSA - 
opinie i wnioski studentów

Marek Konieczny
Rzecznik Praw Studentów

13.40 - 14.10  Lunch

14.10 - 15.30

Panel dyskusyjny:

• jednolity system antyplagiatowy i jego rola w
procedurze jakości kształcenia,

• weryfikacja oryginalności studenckich prac 
dyplomowych w zapisach Ustawy 2.0,

• odpowiedzialność promotora za „jakość” pracy
dyplomowej studenta,

• zasady i warunki weryfikacji studenckich prac
dyplomowych w bieżącym roku akademickim.

Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Krzysztof Diks
Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

Dr Marek Kozłowski, dr Magdalena Waniewska-Bobin, 
Barbara Muszyńska, Małgorzata Wartacz  
Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego

Dr Agata Pyrzyńska 
Rzecznik Praw Doktoranta

Marek Konieczny 
Rzecznik Praw Studentów

15.30 - 15.35 Podsumowanie i zakończenie konferencji Dominik Bralczyk
Prezes Zarządu Europejskiego Forum Prawa i Edukacji

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w liście zaproszonych prelegentów i tytułach wystąpień
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Europejskie Forum Prawa i Edukacji
Europejskie Forum

Prawa i Edukacji
 

al. Waszyngtona 53a/15
04-074 Warszawa

tel. kom.: (+48) 507 081 478
e-mail: kontakt@efpe.org.pl

www.efpe.org.plSzanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Europejskim Forum 
Antyplagiatowym EFA 2019  – szóstej edycji konferencji organizowanej przez Europejskie 
Forum Prawa i Edukacji dla środowiska akademickiego. 

Od początku 2019 roku weryfikacja antyplagiatowa pisemnych prac dyplomowych z 
wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) stała się obowiązkiem 
ustawowym. Podczas EFA 2019 chcielibyśmy podsumować wspólnie z zaproszonymi 
prelegentami oraz zgromadzonymi uczestnikami pierwszy rok działania JSA, a także 
zwrócić uwagę na perspektywy rozwoju JSA pod względem informatycznym i możliwości 
optymalizacji procedur antyplagiatowych wdrożonych na uczelniach. 

W trakcie konferencji poruszone zostaną m.in. następujące kwestie:

• procedura antyplagiatowa – autonomia jednostek uczelnianych w tworzeniu regulaminów 
antyplagiatowych (w tym ustanawianiu standardów związanych z ocenianiem raportów 
z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w kontekście generowanych przez niego 
współczynników procentowego rozmiaru podobieństwa),

• postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne  – skuteczność JSA w kontekście wykrywania 
przez promotorów plagiatów w pracach studenckich,

• JSA jako wsparcie opiekuna pracy – odpowiedzialność promotora za plagiat w pracy 
dyplomowej studenta,

• aktualne wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej dotyczące stosowania JSA na poszczególnych poziomach i profilach 
kształcenia,

• przygotowanie użytkowników  – podział ról i uprawnień w procedurze antyplagiatowej, 
konieczność prowadzenia szkoleń z obsługi JSA w kontekście ciągłego rozwoju systemu,

• perspektywy doskonalenia JSA  – potrzeby uczelni związane z rozbudową funkcji 
systemu oraz poszerzaniem zakresu referencyjnych baz danych,

• możliwości usprawnienia procedury – integracja komercyjnych systemów obsługi 
studiów z JSA.

Do udziału w tegorocznej edycji Europejskiego Forum Antyplagiatowego zaprosiliśmy 
przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ośrodka Przetwarzania Informacji 
Państwowego Instytutu Badawczego oraz Parlamentu Studentów RP i Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów. 

W programie konferencji, poza wystąpieniami prelegentów i dyskusją przewidujemy blok 
poświęcony prezentacji narzędzi informatycznych ułatwiających administrowanie oraz 
korzystanie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Mamy nadzieję, że udział w konferencji pozwoli Państwu na uzyskanie aktualnych 
informacji dotyczących realizacji ustawowych obowiązków dotyczących ochrony własności 
intelektualnej na uczelniach, a także będzie okazją do ciekawej dyskusji związanej z ich 
wpływem na podnoszenie jakości kształcenia.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Europejskim Forum Antyplagiatowym EFA 
2019.

...........................................................................

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk 
Przewodniczący Rady Programowej 

Europejskiego Forum Prawa i Edukacji 

Termin: 
29 października 2019 r.

Miejsce:
 

Warszawa, Pałac Staszica, 
ul. Nowy Świat 72.
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Od 1 stycznia 2019 roku uczelnie zostały ustawowo zobowiązane                   
do korzystania z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w celu kontroli 
oryginalności wszystkich pisemnych prac dyplomowych. Od 29 maja 2019 
roku JSA został rozbudowany o funkcję pozwalającą na wgrywanie do analizy 
antyplagiatowej również rozpraw doktorskich. Wdrożenie na wszystkich 
polskich uczelniach JSA - systemu zintegrowanego z Ogólnopolskim 
Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych - ma na celu wspieranie 
promotorów w zakresie przeciwdziałania zjawisku plagiatowania. 

JSA jest programem dostępnym nieodpłatnie dla wszystkich uczelni             
w Polsce, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. System ma na celu 
zagwarantować wspólne i jednolite standardy badania prac dyplomowych 
pod kątem wykrywania plagiatu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
nie stworzyło jednak wzorcowego modelu procedury antyplagiatowej. 
Poszczególne uczelnie mają swobodę w ustanawianiu takich procedur, 
w tym w tworzeniu regulaminów antyplagiatowych określających zasady 
korzystania z JSA w procedurze dyplomowania. 

Ustawa 2.0, której postanowienia weszły w życie 1 października 2018 
roku, wprowadziła obowiązek weryfikacji prac dyplomowych i rozpraw 
doktorskich  z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 
Pojęcie plagiatu nie zostało w niej jednak sprecyzowane. Niezależnie od 
wysokości procentowego rozmiaru podobieństwa wyliczonego przez 
system, każdorazowo to do promotora należy decyzja o przyjęciu pracy lub 
o uznaniu jej za naruszającą przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, a w konsekwencji o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.

Jednolity System Antyplagiatowy w założeniu może zostać zintegrowany     
z większością działających na polskich uczelniach systemów obsługi 
studiów, co może wpływać na zwiększenie wygody jego użytkowania. Dzięki 
integracji użytkownicy systemów uczelnianych mogą uzyskać dostęp do 
JSA z poziomu swoich dotychczasowych kont, bez konieczności odrębnego 
logowania. Skorzystanie z takiej możliwości pozwala zoptymalizować 
proces analizy antyplagiatowej od momentu wgrania pracy do analizy 
wygenerowanego przez system raportu z badania. 

Wsparcie we wdrażaniu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego                                
na uczelniach stanowi Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut 
Badawczy (OPI PIB). Dzięki nieustannie prowadzonym przez pracowników 
OPI PIB pracom nad rozwojem systemu jego funkcje są dostosowywane 
do potrzeb użytkowników, co niejednokrotnie wiąże się z potrzebą realizacji 
szkoleń dla użytkowników, zarówno w kontekście obsługi JSA, w tym kwestii 
związanych z administrowaniem, jak i w zakresie interpretacji generowanych 
przez system raportów z badania.
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ADMINISTRATORZY
Podczas EFA 2019 uczelniani administratorzy 
Jednolitego Systemu Antyplagiatowego dowie-
dzą się w jaki sposób należy dostosowywać 
funkcje systemu do potrzeb poszczególnych 
jednostek. Uzyskają oni szczegółowe informacje 
na temat zasad regulowania czułości algorytmu 
czy długości fraz branych pod uwagę w trakcie 
trwania analizy antyplagiatowej. Używanie JSA 
w różnych wariantach w zależności od tematyki 
badanego tekstu pozwala na zoptymalizowanie 
skuteczności wykrywania podobnych doku-
mentów znajdujących się w bazie referencyjnej. 

WŁADZE REKTORSKIE I DZIEKAŃSKIE
Stosowanie JSA na uczelniach wpisuje się        
w procedury związane z podnoszeniem jakości 
kształcenia. W związku z powyższym zasad-
ne wydaje się opracowanie norm i standardów 
analizy antyplagiatowej w taki sposób, aby 
realizacja ustawowego obowiązku pozwoliła 
jednocześnie władzom uczelni na dokonywa-
nie bieżącej kontroli jakości prac tworzonych 
na poszczególnych wydziałach czy kierunkach 
studiów. W trakcie konferencji zaproszeni pre-
legenci przedstawią swoje stanowiska na temat 
wpływu JSA na jakość kształcenia i propozycje 
standaryzacji procedur antyplagiatowych. 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI
Konta w systemie JSA mogą posiadać pra-
cownicy adminisracyjni uczelni. Uprawnienie 
o nazwie „Biuro” pozwala użytkownikowi na 
przeglądanie i zarządzanie badaniami danej 
jednotki/instytucji. Oznacza to, że mają oni 
możliwość dodawania nowych prac studenc-
kich do badania antyplagiatowego, edytować 
metadane poszczególnych badań czy doda-
wać kolejne próby. Użytkownicy z rolą „Biuro” 
mają także wgląd w wyniki analizy w postaci 
raportów z badania. Mogą zatem stanowić 
wsparcie dla promotorów prac dyplomowych 
w procedurze antyplagiatowej. 

PROMOTORZY
System JSA służy jako wsparcie pracy weryfi-
kacyjnej promotora. Z jego pomocą promotor 
w przypadku każdej pracy dyplomowej two-
rzonej pod jego kierunkiem jest zobowiązany 
do podjęcia decyzji czy dana praca spełnia 
warunki określone w regulaminie antyplagia-
towym a w konsekwencji uznania jej za pracę 
oryginalną bądź za plagiat. To na promotorze 
spoczywa zatem odpowiedzialność za ewen-
tualne dopuszczenie do egzaminu dyplomo-
wego studenta, którego praca nosi znamiona 
plagiatu. 
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Magdalena Rzodkiewicz
Kierownik projektu
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