
załącznik nr 7.1 do zarządzenia Rektora  
nr 7 z dnia 30 stycznia 2013 r. 

 
Zasady weryfikacji samodzielności przygotowania pracy dyplomowej 

 
§ 1 

1. Wersję elektroniczną pracy dyplomowej/rozdziałów pracy student przesyła do 
Systemu Obsługi Lokalnego Archiwum Dokumentów (SOLAD) zgodnie z Instrukcją 
UŜytkownika Systemu Obsługi Lokalnego Archiwum Dokumentów, dostępną na 
stronach internetowych dziekanatów studiów.  

2. Za zgodność wersji elektronicznej pracy dyplomowej/rozdziałów pracy przesłanej do 
SOLAD z wersją drukowaną odpowiada student. 

3. W celu zapewnienia zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej/rozdziałów 
pracy z wersją drukowaną student przeprowadza weryfikację zgodności, która 
obejmuje: 
1) porównanie wydrukowanych trzech losowo wybranych i oznaczonych  

w specjalny sposób przez SOLAD stron wersji elektronicznej z odpowiednimi 
stronami drukowanej wersji pracy dyplomowej/rozdziałów pracy; 

2) potwierdzenie przez studenta zgodności wybranych fragmentów pracy 
dyplomowej/rozdziałów pracy w wersji elektronicznej i drukowanej.  

4. Weryfikacja zgodności rozpoczyna się przez logowanie do systemu SOLAD na 
stronie https://solad/lbd/ przy uŜyciu loginu i hasła do Wirtualnego Dziekanatu  
i wprowadzenie następujących danych:  
1) autor pracy dyplomowej/rozdziałów pracy (domyślnym autorem pracy jest 

zalogowany uŜytkownik); 
2) jednostka organizacyjna (właściwy dziekanat), do której przypisany jest 

uŜytkownik; 
3) kategoria pracy (magisterska, licencjacka); 
4) promotor pracy dyplomowej; 
5) tytuł pracy dyplomowej; 
6) słowa kluczowe, opisujące pracę dyplomową (od 10 do 60 znaków); 
7) opis pracy dyplomowej (synaba) (od 500 do 1000 znaków); 
oraz załączenie pliku pdf z pracą/rozdziałami pracy. 

5. Po wpisaniu wymaganych danych moŜna dokonać weryfikacji zgodności wersji 
elektronicznej z wersją drukowaną. 

6. W przypadku braku zgodności wersji elektronicznej z drukowaną, student 
wprowadza do SOLAD właściwy plik z pracą dyplomową/rozdziałami pracy  
i powtarza procedurę określoną w ust. 4 i 5. 

7. KaŜda weryfikacja pracy dyplomowej/rozdziałów pracy zakończona stwierdzeniem 
niezgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną odnotowana jest w systemie.  

 
§ 2 

1. Po potwierdzeniu przez studenta zgodności pracy dyplomowej/rozdziałów pracy  
w SOLAD z wersją drukowaną, następuje automatyczna weryfikacja  pracy 
dyplomowej/rozdziałów pracy w programie identyfikującym znamiona pracy 
niesamodzielnej. 

2. Po zakończeniu procedury automatycznej weryfikacji generowany jest Raport 
podobieństwa, który wysyłany jest na adres e-mail studenta oraz promotora  
w domenie SGH.waw.pl lub adres wskazany w SOLAD. Raport podobieństwa 
dostępny jest równieŜ w SOLAD dla dziekanatu, promotora i studenta.  



3. Student po udostępnieniu Raportu podobieństwa drukuje z SOLAD następujące 
dokumenty: 
1) Raport podobieństwa w wersji skróconej, którego wzór stanowi załącznik  

nr 7.3 do zarządzenia; 
2) Kartę identyfikowania znamion pracy dyplomowej/rozdziałów pracy 

niesamodzielnej, w jednej z trzech wersji, których wzory przedstawiają 
załączniki nr: 7.4, 7.5, 7.6. 

4. Dokument wymieniony w ust. 3 pkt. 2 drukowany jest automatycznie w wersji 
według: 
1) załącznika nr 7.4, gdy wartości współczynników podobieństwa nie 

przekroczyły progów: dla współczynnika podobieństwa 1–35%, współczynnika 
podobieństwa 2–5% i w Raporcie podobieństwa nie wystąpił alert; 

2) załącznika nr 7.5, gdy wartość współczynnika podobieństwa 1 przekroczyła 
próg 35% lub wartość współczynnika podobieństwa 2 przekroczyła próg 5%  
i w Raporcie podobieństwa nie wystąpił alert; 

3) załącznika nr 7.6, gdy w Raporcie podobieństwa wystąpił alert (wartość 
współczynników podobieństwa nie determinuje tego wydruku).  

 
§ 3 

W przypadku zespołowych prac dyplomowych kaŜdy studenta przeprowadza 
procedurę określoną w § 1 i 2 względem rozdziałów swojego autorstwa. 
 

§ 4 
1. Promotor przyjmując pracę dyplomową/rozdziały pracy od studenta wypełnia Kartę 

identyfikowania znamion pracy dyplomowej/rozdziałów pracy niesamodzielnej,  
w wersji wydrukowanej z SOLAD zgodnie z § 2 ust. 4, dokonując tym samym oceny 
samodzielności pracy dyplomowej/rozdziałów pracy studenta.  

2. W przypadku oceny pracy dyplomowej/rozdziałów pracy, jako przygotowanej 
samodzielnie i niewymagającej poprawy, promotor wypełnia Kartę oceny pracy 
dyplomowej. 

 
§ 5 

Kompletną dokumentację badania samodzielności pracy dyplomowej stanowią: 
1) Wykaz dokumentów składanych z pracą dyplomową/rozdziałami pracy 

(drukowany przez studenta), którego wzór znajduje się w załączniku nr 7.2; 
2) Raport podobieństwa w wersji skróconej; 
3) Karta identyfikowania znamion pracy dyplomowej/rozdziałów pracy 

niesamodzielnej. 
 
 


