
Kodeks samodzielnego studiowania

Niniejszy Kodeks przedstawia standardy samodzielności pracy intelektualnej obowiązujące w In-
stytucie Informatyki UWr. Zawarte w nim zasady wynikają z ogólnie przyjętych standardów akade-
mickich, poszanowania cudzej własności intelektualnej i wartości samodzielnej pracy we własnym
wykształceniu. Przestrzeganie niniejszego Kodeksu jest obowiązkiem każdego studenta i nauczyciela
akademickiego.

1. Samodzielna praca jest niezbędnym elementem zdobywania wykształcenia i podlega ocenie na
zajęciach. Zasadniczo kody programów, rozwiązania zadań pisemnych, raporty i opracowania
powinny być wynikiem samodzielnej pracy. Regulaminy poszczególnych przedmiotów określają,
w jakim zakresie podczas rozwiązywania zadań można korzystać ze źródeł takich jak książki
czy Internet. W niejasnych sytuacjach warto spytać prowadzącego zajęcia.

2. Podczas niektórych zajęć dopuszczalne (a nawet wskazane) są różne formy współpracy. Przy-
kładowo pewne projekty programistyczne wykonuje się w grupach wieloosobowych. W takich
przypadkach rozwiązanie zadania powinno jasno określać wkład poszczególnych osób.

Z drugiej strony w ramach wielu innych przedmiotów rozwiązanie (np. kod programu) musi
zostać stworzone całkowicie samodzielnie. W takich przypadkach niedopuszczalne jest zarówno
kopiowanie cudzego rozwiązania, jak i udostępnianie własnego rozwiązania innym studentom
przed terminem oddawania zadania.

3. Kolokwia i egzaminy są formą weryfikacji indywidualnych umiejętności i wiedzy studentów.
Podczas ich trwania niedozwolone jest zarówno korzystanie z pomocy innych studentów i ma-
teriałów innych niż dopuszczone przez prowadzącego, jak i udzielanie pomocy innym studen-
tom.

4. Skrajnym przypadkiem niesamodzielności jest przedstawienie całości lub części cudzej pracy
jako swojej własnej. Działanie takie nazywamy plagiatem i jest ono nie tylko nieetyczne, ale
też zabronione przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W sytuacjach, w których jest uzasadnione, by fragment tworzonego przez studenta tekstu był
kopią lub przeróbką czyjejś pracy, należy w jasny sposób zaznaczyć, że jest to cytowanie, i podać
źródło. Należy pamiętać, że kopiowanie i modyfikacja czyjegoś tekstu, nawet z podaniem
źródła, nie zawsze są dozwolone (dotyczy to szczególnie tekstów programów).

5. Wdrażaniem dobrych praktyk w opisanym powyżej zakresie zajmuje się w Instytucie Informa-
tyki Komisja Antyplagiatowa. Prowadzący zajęcia zgłaszają do niej opisy plagiatów i innych
przejawów niesamodzielnej pracy studentów. Komisja przechowuje informacje o studencie do
momentu zakończenia studiów.

6. W razie wykrycia plagiatu bądź niesamodzielnej pracy prowadzący mogą — w zależności
od wagi przewinienia — wezwać studentów na rozmowę wyjaśniającą, obniżyć ocenę zadania,
zażądać powtórnego rozwiązania zadania, wystawić negatywną ocenę za zadanie lub za cały
przedmiot oraz skierować sprawę do Dziekana. Komisja Antyplagiatowa udostępnia Dziekanowi
zebraną dokumentację dotyczącą danego studenta. Dziekan może podjąć decyzję o przekazaniu
sprawy do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej.


