
 

ZARZĄDZENIE NR 43/2020 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 13 maja 2020 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie procedury dyplomowania oraz przyjętych wzorów 

dokumentów dla złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego  

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i  art. 76 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w związku  

z § 42 ust. 7 i § 53 ust. 4 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 322/VI/III/2019 Senatu PWSZ w Koninie 

z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Koninie 

  zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 138/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie procedury dyplomowania oraz przyjętych wzorów 

dokumentów dla złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, w załączniku nr 10 

do zarządzenia „Tryb i zasady procedury antyplagiatowej stosowanej w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Koninie” w pkt 9 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

 

„9. Określa się techniczne ustawienia JSA – wskaźniki poziomu podobieństwa, parametrów 

wyników i wykluczeń obowiązujące w Uczelni (Załącznik 1.4.).”.     

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

REKTOR 

 

/-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

 

 

 

 

 
RADCA PRAWNY 

/-/ K. Klapsa 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1.4. do Trybu i zasad procedury 

antyplagiatowej stosowanej w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie, stanowiącej załącznik nr 10 do 

zarządzenia nr 138/2019 Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 4 listopada 2019 r.  

w sprawie procedury dyplomowania oraz przyjętych 

wzorów dokumentów dla złożenia pracy dyplomowej  

i egzaminu dyplomowego (ze zm.)  

 
 

Wskaźniki poziomu podobieństwa, parametrów wyników i wykluczeń obowiązujące w Uczelni 

 

 

I. Poziom podobieństwa  

Wpływa na wrażliwość algorytmu detekcji na zbieżność tekstów. Służy do dokładnego określenia czy 

i w jakim stopniu system ma wskazywać fragmenty będące sparafrazowanym odpowiednikiem 

znalezionego źródła. Dlatego też skala, na jakiej można zmieniać wartość jest czterostopniowa (niski, 

średni, wysoki, bardzo wysoki). 

 

Ustawienie parametru przez Uczelnię: średni 

 

Średni koryguje wskazania fragmentów przez system w ten sposób, że jest mniej wyczulony na 

parafrazy tekstu niż poziom niski. A zatem, jeżeli w tym samym fragmencie tekstu jego początek  

i koniec są bardziej zmodyfikowane (parafraza, przestawny szyk, dodane wyrazy) to części te nie 

zostaną wykazane w badaniu. Wynik uwzględniać będzie tylko te części fragmentów, które są nieco 

bardziej zbliżone do kopii. 

 

II. Wartości progów wyników oraz wynik wiodący – wartości domyślne (rekomendowane) 

 

Wynik wiodący:    Od ilu wyrazów fraza 

(minimalna długość fraz służąca do wyliczania 

Procentowego Rozmiaru Podobieństwa ) 

 

10 

Próg tolerancji (PRP*) 

Wynik ogólny 30% 

Wynik dla baz: 

Akty prawne 40% 

Internet 40% 

ORPPD 40% 

Baza instytucji 40% 
 

* Procentowy Rozmiar Podobieństwa – parametr wskazujący na poziom podobieństwa pracy badanej do 

innych prac z ORPPD i dokumentów pochodzących z innych źródeł porównania wyrażony w procentach.  

III. Wykluczenia tekstu z badania: 

Strona tytułowa, stałe elementy prac np.: 

 Nazwa Uczelni, 

 Nazwy wydziałów, 

 itp. 

 

 


