
Uchwała nr rŁ/2015
Rady Seminarlam z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu składania pTac dyplomowych i ich
weryfikacji antyplagiatowej w Prawosławnym Seminarium Duchownym w

Warszawie"

Na postawie § 14 statufu Prawosławnego Seminarium Duchownego w
Warszawie, w związku z § 31, Regulaminu studiów Rada Seminarium
uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmaje się ,,Regulamin składania prac dyplomowych i ich weryfikacji
antyplagiatowej w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie"
wtaz z załącznikami

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Regulamin
składania prac dyplomowych i ich weryfikacji antyplagiatowej

w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie

§1

1. pracę dyplomową, o której mowa w § 31 regulaminu studiów Prawosławnego

Seminarium-Duchownego w Warszawie z dnia 1,2 czetwca 2012 roku, zwaną dalej

,,pracą||, student składa w Sekretariacie Seminarium. SzczegóŁowe wymogi formalne

stawiane pracy określa załącznik nr I.

2, pracę,t łudu się w formie oprawionego wydruku na paprctze (wersja papierowa) i
zgodnĄ z wersją papierową wersji elektronic znej zapisanej na płycie CD-ROM albo
pVn-nov (wersja elektroniczna). Do wersji papierowej student wszywa pisemne

oświadczenie zawierające:
1) deklarację promotora pracy, iż powstała ona pod jego kierunkiem i Że sPełnia

warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego,

2) deklarację autora pracyl iż napisał o. ją samodzielnie, nie zawieta ona treŚci

uzyskanych w sposót niezgodny z obowiązującymi przepisami i nie bYLa dotąd

prŹedmiotem póstępowania d,otyczącego uzyskania tytułu licencjata w szkole

wyższej,
3) deklarację autora pracy o identyczności wersji papierowej i wersji elektronicznej

składanej pracy,
4) zgodę iutora pracy na wykorzystywanie jej jako materiału źródłowego otaz

ptzetwarzanie jej według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

3. oświad czenie, o którym mowa w ust. 1, iŁposiada formę określoną w załączniku nr 2.

s2

1. pracę przyjmuje osoba upowazniona do tej czynnościprzez Rektora ChAT zwana dalej

,,osobą 
'upoważnioną", 

podlegająca pod względem słuzbowym Rektorowi PSD.

Czynnościosoby upowaznionej pod względem merytorycznymnadzoruje Rektor PSD.

2. pracy nie spełni ijącei wymogów, o których mowa w § 1, a także pracy t ktÓrej wersja

papierowa i wersja elektronicznanie są identyczne, nie przyjmuje się.

§3

1. Sekretariat PSD prowadzirejestr Prac Zwany dalej ,,rejestrem".
2.Do rejestru wpiiuje się w szczegóIności datę przyjęciaprac!, imię i nazwisko autora

pIacy, tytuł pracy, stopień / tytuŁ naukowy oraz imię i nazwisko promotora, sYgnaturę

.,adu.,ą płycie CD-ROM albo DVD-ROM zawterającą zapis wersji elektronicznej pracy, a

takze iŃoimację o rezultacie weryfikacji antyplagiatowej pracy, o którym mowa w S 7

ust. 1.

3. Sygnatury nadaje się w kolejności faktycznego wpływu prac,



§4

Uczelniany Administrator Systemu Antyplagiatowego wydaje studentowi składającemu Pracę
zaświadc:zenie o jej przyjęciu, zawierające w szczegóIności imię i nazwisko autora PraCY
oraz d,atę przyjęcia-pracy i jej sygnaturę. Kopię zaświadczenia UczelnianY Administrator

Systemu AntypiagiatÓ*"go przekazuje promotorowi w celu wykonania werYfikacji

antyplagiatowej zgodnie z art. 167a ust 4 ustawy o szkolnictwie wyzszYm Z 27 ltPca

2O15r. zpóźn. zmianami (Dz. U. 2005 nr 1,64poz.1365).

§5

1. Weryfikacja antyplagiatowa ptacyl zwarla dalej ,,weryftkacją" polega na sprawdzeniu

pracy - ,yri"roie-porównywania treści dokumentów określonym w umowie zawartej

bnia" 2 giudnia zbts r. ptzez Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie z

Plagiat.pl-spółką z o. o. w Warczawie, malącym W szczegóIności ocenę prac pod kątem

ich samodzielności.
2. Weryfikację plzeprowadza promotor pracy poprzez konto utworzone pIzez

Uczelnianego'Administratora Systemu Antyplagiatowego lub inna osoba w|zrraczor.a

przez Rektora PSD.

§6

pracę poddaje się weryfikacji ntezwłocznie po przyjęciu, w kolejnoŚci ujęcia ich w
rejestrze.

s7

],. Rezultat weryfikacji (pozytywny albo negatywny) przedstawiony jest w pisemnym

raporcie weryfikacji. itaport-z'każd,Ą weryfikac ji włącza się w jednym egzemPlarzu do

akt alumna.
2. o rezultacie weryfikacji niezwłocznie powiadamia się rektora.

3. pozytywny rezultat weryfikacji jest warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu

dyplomówego. Decy zję o d,opuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje

rektor.

§8

1. Negatywny rezultat weryfikacji placy podlega ocenie promotora, który sPorządza

opini|rnrformie określonej w załączniku nr 3. o dalszym postępowaniu w odniesieniu

do takiej pracy decyduje rektor Po ZaPozrraniu się z opintą promotora.

2. pracy, t<toia zóstała poprawiona w następstwie uzyskania negatywnego tezultatu

weryfikacji nadaje się nową sygnaturę, o której mowa w § 3 ust, 2, Podlega ona od

początku procedurze określonej w niniej szym regulaminie.

e. Ńerrii elektroniczną p*acy, która uzyskała negatywny rczultat weryfikacji

przechowuje się w Bibliotece PSD. Jej wersję papierowąniszczy się.



§9

].. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym/ rektor wydaje

zaświadczenie, iż prł"u zostaŁa-oceniona pozytywnie i poleca ją wŁączyĆ do bazY Prac
prowadzonej przez Bibliotekę PSD,
2. Zaświad,czenie zawieraimię i nazwisko autora pracy,jej tytuł oTaz Sygnaturę , o ktÓrej

mowaw§3ust.2.
3. Zaświadczenie włącza się do akt studenta.
4. Dane dotyczące piu.y dyplomowej zgodnie z art,1,67b ust.3 z ustawY o szkolnictwie

wyższym z"27 Iipci 20i5r. z późn. zmianami (Dz. U .2005 nr 164 poz. 1365) wprowadza

sii ao ogolnopólskiego repózytorium pisemnych prac dyplomowych prowadzonych

przez ministra właściwego do spraw szkolnictw a wy ższego,

5. W repozytorium zanltieszcza się dane:
1) tytuł pracy dyplomowej;
2) imiona i nazwisko autora pIacy dyplomowej;
3) imiona i nazwisko promotorapracy dyplomowej;
4) imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej;
5) nazwę p odstawowej j e dnostki or gan izacyjnej;

6) nazwę uczelni;
7) datę zdania egzaminu dyplomowego;
8) nazwę kierunku studiów;
9) treść pracy dyplomowej.

6. Zgod,nie z irt.1,/7b ust.3 z ustawy o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2015r. z PÓŹn.

zmiinami (Dz. U .2005 nr 1,64 poz.1365) dane do repozytorium wprowadza rektor.

§10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2015 roku



Załącznik1,
do Regulaminu składania prac dyplomowych

i ich weryfikacji anĘplagiatowej
w Prawosła\^/nym Seminarium Duchownym

wwarszawie"

Wymogi formalne pracy dyplomowej

wymogi niniejsze rcalina]ą postanowienie § 1 ust. 1 regulaminu wykonywania i

ocóniania prac dyplomowych w prawosławnym Seminarium Duchownym w

Warszawie.

I. STRUKTURA PRACY
Strona tytułowa powinna być zgodna zwzorcerr.
praca powinna zawierać spis skrótów (eśli konieczne), wstgp, rozdziały merYtorYczne,

zakońLzenie, bibliografię, aneksy (eśli koniczne), spis treści. Do pracy powinno bYĆ

dołączoneoświadcŻenie dyplomanta i promotora o samodzielności pracy i sPełnieniu

wymogów odpowiadających pracy dyplomowej.

il. \^rYMoGI FORMALNE DOTYCZĄCE TEKSTU I STRUKTURY PRACY
praca dyplomowa powinna być wykonana zgodnie znastępującymi
wymogami.

Formatowanie i struktura tekstu:
1) Marginesy: od lewej 3,5 cm (odległość umozliwiająca bindowanie kartek), pozostałe

2,5 cm.

2) Wielkoś ć i rodzaj czcionki:
tekst: czcionka 12 Times New Roman;
przypis: czcionka ],0 Times New Roman;

TYTUŁ RoZDZIAŁIJzczcloNKA 14 TIvtns NEw RovtAN, POGRUBIONĄ DUŻE LITERY

(wEnsłru<t).
Tytuł podrozd,ziału: czcionka 12 Times New Roman/ pogrubiona.

3) Format tekstu:
Edytor tekstów Word: Format > akapit >wcięcia i odstępy
wyrównanie > wyjustowany (do lewej i prawej)
wcięcia specjalne > pierwszy wiersz > co1-,25 cm. odstępy > po 6 pkt. interlinia 1,5

wiersza.

4) Struktu ra: Każdy rozdział zaczyna się od krótkiego wprowad Zenia poptzedzającego

występujące w nim podrozdztały. |Jzasadnia ono jego sens dla całoŚci PracY oraz

pir"drtu*ia jego treie _ logikę wywodów.Każdy rozdziałkończy się podsumowaniem,

określającym co z danego rozdztału wynika dla całości pracy.



5) Tytuły i podtytuły rozdziałów nie kończąsię kropką. Są wyodrębnione nad tekstem,

RiOZDZIAŁ1,
TYTUŁ ROZDZIAŁU

Treść rozdziału: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1.1, Tytuł podrozdziału

Treść rozdziału: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.1.1. Tytuł kolej ne go p o dr ozdziału trzeciego ruędu
Treść podrozdziału trzeciego rzędu. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

w pracy cytaty u.ffrleszczamy w cudzysłowie, nie stosujemy kursyruy zewzględuna
weiyfikac ję antypagiatową. k.rrry*ą piszemy jedynie tytuły, np. ksiązek, artykułów

III. PRZYPISY
Zasady zap.5! przypisów są takie same jak bibliografii (patrz: Bibliografia), z tYm Że

zap§ rurrynurię ńl od nazwiska,Iecz od inicjału imienia. O ile w bibliograflinaleŻY

poiawae pełne bizmienie imion, o tyle w przypisachnależy ograniczyć się do inicjałów,

Każdy przypiskończy się kropką.

W przypisach podaje się konkretną stronę bądźstrony, do których następuje odwołanie,

Należy zachować poprawną kolejność elementów w oznaczaniu PrzYPisu w tekŚcie,

która powinna wy glądać następująco:

tekst, numel przypisu, kropka (bez żadnych spacji),

P r zykład o znaczania pr zy plsu w tekście :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxl.

Jeżeti na tę samą pozycję powołujemy się ponownie, ale w dalszej części tekstu,

stosujemy z:apis ,,d,r. ryi,"-(d,iteło cytowane) bądźw zapisie łacińskim ,,op. cit.",

Jeżeli na tę samą pozyqę powołujemy się ponownie, bezpośrednio po pierwszym

odwołaniu, stosujemy wyiaz-,,Tamże" bądźw zapisie łacińskim ,,Ibidem" _

konwencj aprzypisów musi być jednolita, tzn, stosuje sięwyłącznie nazwy łacińskie albo

wyłączniepolskie, nie mozna ich traktować wymiennie,

V. BIBLIOGRAFIA
Ustala się następujący wzót sporząd,zeniatzw. bibiiograf ii załączntkowej, zamieszczonej

na końcu pracy.



Obowiązują następuj ące zasady :

]) układ a1fabetyczny zaczynający się od nazwiska; jedynie prac€ zbiorowe podaje się

z',aczynając oa icn tyiułu; ń *ypuaku większejliczby pozycji jednego autora kolejność

pozycji' jest również alfabótyczna od pierwszej litery tyfułu; każda pozycja

bibliograf lczna kończy się kropką.

2) zapis monografii:
Ńiril,rt \Modłmi etz, przelrlodnictttlo duchoule ul monastycyzmie prartlosłqwnYm. Studium

sy tu a c j i ru y cho ut ar u c z e j, Lublin 201, 4.

3) zapis rozd,ziałuw pracy zbiorowej (uwaga: Zawsze podaje się strony):

Ablewicz Krystyna, ifermeneutyka i fenomenologia ru badaniach filozoficznych, w: Orientacje

zu metodologiłuaAan pedagogicznych, red. stanisław palka, wydawnictwo uniwersytetu

Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 25-4'],.

4) zapisartykułu w czasopiśmie (uwa gai zawsze podaje się strony): z podaniem rocznika

(t.17: 2015 oznacza, że w 2015 r, ukazał się 17 rocznik czasopisma (ewentu alnie z, 2

mówi nam/ ze tom 3 składa się z dwóch zeszytów): Magruk Adam, ŻYcie, i historia relikroii

§7lliętego Spirydona biskupa Tremithus, ,,Elpls" t.17:2015, s. 81_85.

Bez podania tomu: Sochacka Krystyna, Hierarchiczna organizacja nabyuąnią sPrarunoŚci zu 
_

zakresie rozumienia treści czytanego materiału, ,,Kwartalnik Pedagogic znY" 2006 rt 1, s,129-

1,40,

5) zapis pracy zbiorowej:
Frro*rnZlogia i hermeneutyka, red,. Paweł Dybel, Paweł Kaczorowski, Wydawnictwa

Uniwersytetu Wars zawskie go, Y,ł ar szaw a 1991"

6) zapisrozprawy danego autora zawartejw wyborze tekstów tegoż autora (uwaga:

zawsze podaje się strony):
Buber Martin, ] a i Ty, w": T egoż, I a i Ty, Wybór pism filo zoficzny ch, przekł, Jan Doktór,

Warszawa 1998, s. 89-104.

7) w przypadku cytowania dokumentów umies zczonychw Internecie, obowiązulątakie

,u^ć ruśidy jak i prrypudku cytow ańzksiążek i czasopism. podaje się autora i tytuł

artykułu oraz d,okł,idnó miejsc e zarnieszczeniana konkretnej stronie wWW; Podaje się teŻ

daię dostępu. Niedo puszczalne jest odwołanie się jedynie do portalu (np, patrz: onet,pl),
,tł iapisaći nalezy usunąe hiperłącza. Niedopuszczalnejest cytowanie za stronami www

d,ziełOjców Kościoła i klasyków (Platon, Arystoteles)

Wehr Kataryn, Obrzęd ruproruadzenia do śzuiątyni (cs, ruocerkort,lenije,

http:/ /www.cerkiew.pl/index.php?id:prawoslawie&a _td:541,, (15,12,2015)



Załączniknr 2

doRegulaminuskładaniapracdyplomowychiichweryfikacjiantyplagiatowej
w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie

OŚWIłnCZENIE AUTORA PRACY DYPLOMOWEJ

Warszawa, dnia...

Nazwisko i imię studenta PSD

Nr albumu

Mając świadomość odpowiedzialności
Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553

karnej określonej w art.233 ustawy z dnia 6

z póżn. zm.) oświadczam, żę niniejsza
częrwla 1997 r. Kodeks
praca dyplomowa pod

;";;^i';ńil; p;;;;'";"l; il;;i;i;];, ;;giii"i":i" -".Y;;ł;;Ó ;kil i,;;;;.u.'Ni. narusza ona

praw autorskich w rozumieniu obowiązujących prŹepisów praw.a oraz dóbr osobistych chronionych prawem, W

szczególności nie zlęcałęm/am napisairi'zuai"l jej części innym osobom ani nie włączyłemlam do niej

fragmentów innych prac własnych iub prac nuplńnyół, pizez innych.autorów, poza odpowiednio oznaczonymi

cyłatami.Nię zawieri ona aaŃn i infoimacji, uzyskanych przęzę mnie w sposób niedozwolony,

Jedno c ze śn ie o ś wi adc zam, że pr ze dkładala pr ac a:

l) nie była podstawą uzyskania dyplÓmu szkoĘ wyzszej ani tytułu zawodowego przezę mnie arli przez

inną osobę;
2) jest iden§czn a z zńączonąjej wersją elektroniczną,

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie tej pracy jako materiału zródłowego i jej przetwarzanie według zasad

określonych w Regulaminie"sńadania piuó ayprÓ.owych i ich weryfikacji antyplagiatowej w PrawosławnYm

Seminarium Duchownym w Warszawie.

podpis studenta

DEKLARACJA PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ

Warszawa, dnia...

Tltuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Oświadczam, żę praaa licencjacka studenta...

imię i nazwisko studenta, numer albumu

pod tytułem..

została wykonana pod moim kierunkiem i została przęzę

przedstawienia w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego,
mnie przyjęta jako spełniająca warunki do

podpis promotora



Załącznlknr 3 do Regulaminu składania prac dyplomowych i ich

weryfikacji anĘplagiatowej w rffii:i§f*,ililffiil

OPINIA PROMOTORA
PO NEGATYWNEJ WERYFIKACJI ANTYPLAGIA TOWEJ

PRACY DYPLOMOWEJ

watszawa, dnia
Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko nauczyciela Seminarium

oświadczam, ze zapoznałem się znegatywnym wynikiem weryfikacji pracy licencjackiej

zło żonej pT zez stu denta
imię i nazwisko studenta, numer albumu

pod tytułem ..........,.,

Weryfikacj a zostaŁaptzeprowadzonaw trybie§ 6 Regulaminu składaniapTac dYPlomowYch i ich

*"ryrii.u.jl antyplaglatowej w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, Po

,upornuniu się Ź ra$ortem weryfikacji na podstawie § 8 ust. Iw /w regulaminu stwierdzam, co

następuj e (zaznaczy ć właściwe) :

wykryte w pracy zapożyczenia są uprawnione i nie rroszą znamion plagiatu, W

związku z powyższym uznaję pracę za samodzielną i wnioskuję dopuszczerLle

studenta do egzaminu dyplomowego;
wyklyte * piu.y zapożyczenia nie noszą znamion plagiatu, ale ich nadmierna

lóse buazl wątpliwóś.i .o do jej melytoryc znej wartości w związku z brakiem

samodzielności jej autora. W związku z powyższym/ praca powinna zostać

ponownie zredagowana pod kątem usunięcia zapoŻyczeń;

wyklyte w pracy zapożyczenia są nieuprawnione inosząznamiona plagiatu,

podpis promotora


