
 
                                           

                                            DECYZJA Nr 8/2021 

                Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

z dnia 2 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie terminów składania prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia  

i egzaminów dyplomowych dla studentów studiów II stopnia w roku akademickim 2021/2022 

w kontekście procedury antyplagiatowej 
 

Na podstawie § 13 ust. 3 pkt 1 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr 325/VI/IV/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 16 

kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie (t.j. obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 20 października 2021 r.)  

w związku z pkt 5 Trybu i zasad procedury antyplagiatowej stosowanej w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Koninie, stanowiącej załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 138/2019 Rektora 

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

wzorów dokumentów dla złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego  

(z późn. zm.)  

 

postanawia się, co następuje: 

§ 1 

 

Określa się terminy składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach II 

stopnia celem  weryfikacji w procedurze antyplagiatowej przez wprowadzenie do systemu 

Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD):  

1) termin złożenia pracy dyplomowej w przypadku studiów II stopnia trwających cztery 

semestry do 20 maja 2022r.;  

a. jeżeli wskaźniki ogólne Procentowego Rozmiaru Podobieństwa (PRP) nie przekroczą 

przyjętych poziomów tolerancji to egzamin dyplomowy odbędzie się do 24 czerwca 

2022 r.;   

b. jeżeli wykryte w pracy zapożyczenia nie noszą znamion plagiatu, ale ich nadmierna 

liczba budzi wątpliwości to praca po skorygowaniu przez studenta jest ponownie 

składana – w przypadku pozytywnego przejścia procedury antyplagiatowej egzamin 

dyplomowy odbędzie się do 30 czerwca 2022 r.;  

2) termin złożenia pracy dyplomowej w przypadku studiów magisterskich trwających cztery 

semestry: do 15 września 2022 r.;   

a. jeżeli wskaźniki ogólne Procentowego Rozmiaru Podobieństwa (PRP) nie 

przekraczają przyjętych poziomów tolerancji  to egzamin dyplomowy odbędzie się 

do 14 października 2022 r.;   

b. jeżeli wykryte w pracy zapożyczenia nie noszą znamion plagiatu, ale ich nadmierna 

liczba budzi wątpliwości to praca po skorygowaniu przez studenta jest ponownie 

składana – w przypadku pozytywnego przejścia procedury antyplagiatowej egzamin 

dyplomowy odbędzie się do 31 października 2022 r.  

 

§ 2 
 

Wykonanie decyzji powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Społecznych 

 

§ 3 
 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.  

                                                                                                              Dziekan  

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  

       PWSZ w Koninie  

  

/-/dr Anna Stolarczyk-Gembiak   


