
 

 

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 23 stycznia 2014 r. 

 

 

w sprawie: zmian w zarządzeniu Nr 62/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2013 

roku w sprawie procedury antyplagiatowej obowiązującej w AWF 

Warszawa oraz korzystania z elektronicznego systemu antyplagiatowego 

 

 

§ 1 
 

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 99 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm) oraz § 45 ust. 2 pkt 

3 w związku z ust. 3 Statutu AWF Warszawa wprowadzam następujące zmiany do 

zarządzenia Nr 62/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie procedury 

antyplagiatowej obowiązującej w AWF Warszawa oraz korzystania z elektronicznego 

systemu antyplagiatowego: 

 

1) § 4 ust. 1 zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie: 

“1. Administrator systemu dokonuje wstępnej analizy „Raportu podobieństwa” pod 

względem występowania niedopuszczalnych zapożyczeń i przekazuje „Protokół 

oceny samodzielności pracy” do promotora.“, 

 

2) W § 4 zarządzenia dodaje się nowy ust. 9 o następującej treści: 

„9. Recenzent zapoznaje się z „Protokołem oceny samodzielności pracy”, zaś 

w przypadku prac wymagających dodatkowej oceny promotora z punktu widzenia 

występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, recenzent zobowiązany jest do 

zapoznania się również z „Opinią promotora pracy dyplomowej” i do jej akceptacji 

poprzez złożenie podpisu na dokumencie obok podpisu promotora (wraz 

z określeniem daty akceptacji) lub do wskazania sugerowanej drogi dalszego 

postępowania w sprawie, w przypadku braku akceptacji.” 

 

§ 2 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 62/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie 

procedury antyplagiatowej obowiązującej w AWF Warszawa oraz korzystania 

z elektronicznego systemu antyplagiatowego pozostają bez zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


