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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 20 maja 2016 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 179) 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. z 

2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 

 

Art. 167a. 

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy 

dyplomowej. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego 

lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i 

umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem 

kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, 

praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz 

praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna. 

[4. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed 

egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych 

współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.] 

<4. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed 

egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, 

o którym mowa w art. 167c ust. 1.> 

 

<Art. 167c. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi Jednolity System 

Antyplagiatowy współpracujący z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac 

dyplomowych oraz zapewnia uczelniom nieodpłatne korzystanie z tego systemu. 

2. Opracowanie systemu, o którym mowa w ust. 1, i administrowanie tym systemem 

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może zlecić instytutowi 

badawczemu, nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw nauki, którego 

przedmiot działania jest ściśle związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów 

informacyjnych, zapewniając środki finansowe na ten cel.> 
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USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O SZKOLNICTWIE 

WYŻSZYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1198, z 2015 r. poz. 

357 oraz z 2016 r. poz. 35) 

 

[Art. 34. 

Przepisu art. 167a ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, nie stosuje się do prac dyplomowych studentów, którzy w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy studiowali na ostatnim roku studiów.] 

 

[Art. 35. 

Rektorzy uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., są obowiązani przekazać do 

ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych dane dotyczące prac 

dyplomowych, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30 

września 2009 r.] 

 

<Art. 35. 

Rektorzy uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., są obowiązani przekazać do 

ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych dane dotyczące prac 

dyplomowych, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30 

września 2009 r.> 

 


