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Czy warto korzysta! z systemów 
antyplagiatowych?

Z pewno!ci" tak. W dzisiejszych czasach, 
gdy studenci i uczniowie powszechnie 
korzystaj" z internetu, gdy wyszukiwane 
s" nie tylko informacje, ale te# gotowe 
teksty prac, stosowanie tego rodzaju 
narz$dzi powinno by% standardow" 
praktyk" i to nie tylko na wy#szych 
uczelniach. Trudno oczekiwa% od 
wyk&adowców, #e „na piechot$” b$d" 
w stanie wy&apa% studentów 
przygotowuj"cych prace metod" „kopiuj-
-wklej”. W sytuacji, gdy kopiowane s" nie 
opracowania naukowe, w przypadku 
których &atwo rozpozna%, #e nie s" pisane 
studenckim j$zykiem, ale prace innych 
studentów, jest to wyj"tkowo trudne. 
W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii, czyli krajach, w których dzia&aj" 
najlepsze uniwersytety na !wiecie, 
stosowanie programów antyplagiatowych 
jest wa#nym elementem akademickich 
procedur. Sprawdzaniu podlegaj" nie 
tylko prace dyplomowe, lecz niemal 
wszystkie teksty tworzone przez 
studentów. W niektórych krajach 
europejskich, np. na S&owacji, 
wprowadzono ustawowy nakaz 
sprawdzania prac dyplomowych 
systemami antyplagiatowymi. 
Dodatkowym, trudnym do podwa#enia 
argumentem za stosowaniem tego typu 

narz$dzi jest planowana na pa'dziernik 
2014 r. nowelizacja ustawy Prawo 
o szkolnictwie wy#szym – w art. 167 
znalaz& si$ zapis o obowi"zku  sprawdzania 
prac dyplomowych programami 
antyplagiatowymi.

Wiele uczelni korzysta z systemów 
antyplagiatowych. Czy wydzia"y prawa te#?

Niestety, jak dot"d, wydzia&y prawa 
nie s" powszechnie reprezentowane 
w!ród jednostek akademickich 
wykorzystuj"cych system Plagiat.pl, 
zw&aszcza w relacji do liczby wszystkich  
wspó&pracuj"cych z nami uczelni. Tych 
ostatnich jest ponad 190, a wydzia&ów 
prawa – 15. Nie wszystkie wykorzystuj" 
system z t" sam" intensywno!ci", co 
wynika z braku wewn"trzuczelnianych 
regulacji dotycz"cych kontroli 
antyplagiatowej. Najlepiej funkcjonuj" 
one na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gda(skiego, a tak#e 
wydzia&ach prawa na Uniwersytecie 
w Bia&ymstoku, Uniwersytecie 
Warmi(sko-Mazurskim w Olsztynie 
oraz na Uniwersytecie Wroc&awskim. 

Czy takie systemy si$ sprawdzaj% 
w tak specyficznej dziedzinie? W pracach 
cz$sto bowiem s% wykorzystywane cytaty 
z przepisów, a te mog% by! zaznaczone
jako plagiat? 

To powa#ny problem – 
wykorzystywanie w pracach z zakresu 
nauk prawnych obszernych cytatów 
z ustaw mo#e powodowa%, #e raporty 
z systemu antyplagiatowego s" mniej 

czytelne. W przypadku systemu Plagiat.pl 
rozwi"zali!my ten problem, dostosowuj"c 
program do specyfiki tekstów 
prawniczych. Potrafimy odró#nia% cytaty 
z aktów prawnych od innych cytowa(. S" 
one oznaczane w inny sposób i wliczane 
do osobnego wspó&czynnika. System 
mo#na wykorzystywa% tak#e jako 
narz$dzie do sprawdzania poprawno!ci 
umieszczonych w pracy odwo&a( (system 
wskazuje bezb&$dnie akt prawny, 
z którego pochodzi cytat). Ta funkcja 
odró#nia nasz produkt na korzy!% od 
istniej"cych i powstaj"cych rozwi"za( 
konkurencyjnych.  

Mo#e te# si$ zdarzy!, #e 3/4 pracy to w"a&nie 
cytaty z ustaw. Czy system Plagiat.pl poka#e, 
ile w pracach jest samodzielno&ci, a ile 
przepisanych przepisów?

Oczywi!cie. Jeden ze wspó&czynników 
prezentowanych w generowanym przez 
system raporcie podobie(stwa zawiera 
w&a!nie t$ informacj$ – jaki procent 
tekstu pracy stanowi" cytaty z aktów 
prawnych. Zak&adamy, #e promotorzy 
mog" mie% ró#ne oczekiwania dotycz"ce 
rozmiaru cytowanych przepisów i relacji 
ich obj$to!ci do rozmiarów tekstu 
odautorskiego. Zadaniem systemu jest 
dostarczenie tych informacji w formie jak 
najwygodniejszej dla promotora.

Tak jak pan wspomnia", trwaj% prace nad 
nowelizacj% prawa o szkolnictwie wy#szym, 
która wprowadza obowi%zek sprawdzania 
prac systemem antyplagiatowym. Czy to 
dobrze?

Z pewno!ci" tak. Rozwi"zania 

systemowe, czyli obejmuj"ce ca&y korpus 
prac okre!lonego typu (np. licencjackich 
czy magisterskich), s" najskuteczniejsze. 
Wynika to z analizy funkcjonowania 
handlu pracami w internecie i „pisania” 
ich na zamówienie. Wskazuje ona, #e 
teksty obronionych prac za 
po!rednictwem internetu kr"#" po 
Polsce i s", we fragmentach, a niekiedy 
nawet w ca&o!ci, wielokrotnie sk&adane 
na ró#nych uczelniach. Znam przypadek 
pracy magisterskiej z pocz"tku 
tysi"clecia, która w niemal niezmienionej 
formie zosta&a obroniona kilkana!cie 
razy na ró#nych uczelniach 
w Ma&opolsce. Oczywi!cie za ka#dym 
razem przez inn" osob$. Z drugiej strony 
– wadliwie wprowadzona regulacja mo#e  
wp&yn"% na obni#enie jako!ci kontroli 
antyplagiatowej w skali kraju. Zapisy 
dotycz"ce kontroli antyplagiatowej w 
projekcie ustawy nie zawieraj" #adnych 
kryteriów okre!laj"cych warunki, jakie 
powinien spe&nia% system 
antyplagiatowy. Zagro#enie, #e 
spowoduje to pojawienie si$ 
nieuczciwych podmiotów, oferuj"cych 
ma&o skuteczne rozwi"zania po 
dumpingowych cenach, wydaje si$ 
realne. Zw&aszcza w kontek!cie ni#u 
demograficznego i silnej presji 
finansowej na w&adze uczelni. Niestety 
sygna&y o jego wyst$powaniu s" 
ignorowane przez MNiSW. )

 

Plagiat.pl idealnie prze!wietli prace 
przysz"ych prawników

Wyniki rankingu
lp. Nazwa uczelni Potencja! 

naukowy
Jako"# 

kszta!cenia
Wspó!praca 
z zagranic$ Razem

1. Uniwersytet Jagiello!ski 10,3 13,1 12,2 35,6

2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10,0 10,9 11,2 32,1

3. Uniwersytet "l#ski w Katowicach 12,9 9,8 7,8 30,5

4. Uniwersytet $ódzki 8,3 11,1 9,9 29,3

5. Uniwersytet w Bia%ymstoku 10,1 11,7 6,8 28,6

6. Uniwersytet Warszawski 9,1 11,5 6,4 27,0

7. Uniwersytet Wroc%awski 8,8 9,4 7,5 25,7

8. Uniwersytet Gda!ski 9,4 9,8 5,7 24,9

9. Uniwersytet Marii Curie-Sk%odowskiej w Lublinie 8,2 11,1 4,5 23,8

10. Uniwersytet Miko%aja Kopernika w Toruniu 8,2 9,2 6,0 23,4

11. Uczelnia $azarskiego 6,7 8,1 8,5 23,3

12. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw%a II 9,3 8,5 3,9 21,7

13. Uniwersytet Kardyna%a Stefana Wyszy!skiego w Warszawie 9,0 9,1 2,6 20,7

14. Szko%a Wy&sza Psychologii Spo%ecznej w Warszawie 7,0 7,5 5,6 20,1

15. Uniwersytet Warmi!sko-Mazurski w Olsztynie 5,7 9,0 3,5 18,2

16. Uniwersytet Szczeci!ski 5,8 7,9 3,7 17,5

17. Uniwersytet Opolski 4,1 10,4 2,4 16,9

18. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 5,3 7,8 3,2 16,3

19. Wy&sza Szko%a Administracji i Biznesu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Gdyni 1,3 7,2 6,8 15,3

20. Uniwersytet Rzeszowski 1,0 9,6 2,9 13,5

21. Wy&sza Szko%a Bankowa w Gda!sku 1,7 3,5 4,6 9,8

22. Wy&sza Szko%a Humanitas w Sosnowcu 2,6 1,5 5,6 9,7
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Tegoroczny ranking pokaza&, 
#e nie tylko Kraków i Warsza-
wa rz"dz" prawniczym ryn-
kiem. Do ekstraklasy do&"czy-
&y: Pozna( i Katowice. I o ile 
Uniwersytet *l"ski miejsce na 
podium zawdzi$cza przede 
wszystkim osi"gni$ciom na-
ukowym, to UAM równie# 
wspó&pracy z zagranic" i jako-
!ci studiów. Na obu bardzo 
dobrze dzia&aj" kliniki prawa. 

– Nasz wydzia& wspó&pracu-
je z zagranic", o czym !wiadcz" 
nie tylko polsko-niemieckie 
studia prawnicze prowadzone 
z Uniwersytetem Viadrina we 
Frankfurcie nad Odr", ale 
tak#e konferencje zagraniczne, 
wyk&ady prowadzone przez 
profesorów z zagranicy – pod-
kre!la prof. Roman Budzinow-
ski, dziekan WPiA UAM.

Pierwsza liga

W tym roku lig$ wydzia&ów 
na dobrym poziomie tworz": 
uniwersytety: Warszawski, 
w Bia&ymstoku, Wroc&awski, 
Gda(ski, Marii Curie-Sk&o-
dowskiej w Lublinie, Uczelnia 
+azarskiego, KUL, UKSW oraz 
Szko&a Wy#sza Psychologii 
Spo&ecznej. 

Czwarte miejsce, podobnie 
jak rok temu zaj"& Uniwersytet 
+ódzki. Warto zauwa#y%, #e 
jego absolwenci w ostatnich 

latach bardzo dobrze wypada-
j" na egzaminach na aplikacje, 
a wielu pracowników osi"gn$-
&o kolejne szczeble kariery 
naukowej. Jest to tak#e wy-
dzia&, który stara si$ otwiera% 
nowe kierunki studiów. 

Dopiero za nim znale'li si$ 
ubieg&oroczni finali!ci Uni-
wersytet Warszawski i w Bia-
&ymstoku. Dlaczego? Na wyni-
kach UwB i UW zawa#y&a 
wspó&praca z zagranic". UW 
w tej dziedzinie traci do lidera 
a# 5,8 pkt. Generalnie w 2013 r. 
znacznie mniej pracowników 
bra&o udzia& w zagranicznych 
konferencjach czy sta#ach. 
By% mo#e to efekt skupienia 
si$ na awansie naukowym. 
W sumie bowiem a# 15 pra-
cowników WPiA UW osi"gn$-
&o kolejny szczebel w karierze. 
W tym a# sze!ciu doktorów 
habilitowanych otrzyma&o 
tytu& profesora, a dziewi$ciu 
doktorów obroni&o habilita-
cj$. To, czego nie ma UW 
w porównaniu z pierwsz" 
trójk", to lektoratów z j$zyka 
obcego prawniczego lub 
obowi"zek zaliczenia przed-
miotu w j$zyku obcym. 
W efekcie, cho% wydzia& ofe-
ruje du#o przedmiotów w j$-
zyku obcym, to nie mobilizuje 
studentów do ich wybierania.

Tradycyjnie nieco s&abiej 
wypadaj" uniwersytety, które 
nie mog" pochwali% si$ wielo-
letni" tradycj" w kszta&ceniu 
prawników, tj.: opolski i rze-
szowski. Co prawda Wydzia& 

Prawa Uniwersytetu Opol-
skiego pod koniec ubieg&ego 
roku otrzyma& prawo do 
nadawania stopnia doktora, 
ale nie móg& jeszcze z niego w 
pe&ni skorzysta%. Dopiero w 
tym roku uruchomi studia 
doktoranckie. 

Niepubliczne
coraz lepsze

Ranking kolejny raz pokazu-
je te#, #e niepubliczne szko&y 
s" coraz mocniejsze i skutecz-
niej rywalizuj" z publicznymi. 
W tym roku najlepsza okaza&a 
si$ Uczelnia +azarskiego, po-
tem Szko&a Wy#sza Psycholo-
gii Spo&ecznej i Krakowska 
Akademia im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego (w 2012 r.  
najlepszy wydzia& w!ród nie-
publicznych). Uczelnia +azar-
skiego swoj" pozycj$ poprawi-
&a dzi$ki m.in. aktywno!ci 
pracowników za granic" 
i dobremu wynikowi oceny 
parametrycznej.

Trzeba jednak pami$ta%, #e 
ranking co roku odzwiercie-
dla sytuacj$ na danym wy-
dziale, w konkretnym okresie. 
W rankingu bierzemy pod 
uwag$ dane z 2013 r. oraz 
z pierwszego kwarta&u tego 
roku. W takim okresie jeden 
wydzia& mo#e mie% mniej 
awansów naukowych i wyjaz-
dów, a drugi wi$cej. To troch$ 
tak jak z chudymi i t&ustymi 
latami. )

Gdzie na prawo 
ANALIZA WYNIKÓW | Mamy now! ekstraklas" prawniczych 
wydzia#ów. W efekcie zmienili si" te$ gracze w pierwszej lidze.
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