
Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie określenia strategii promowania dobrych obyczajów akademickich

i przestrzegania prawa autorskiego

(738/II/1)

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4)

Statutu KUL, na wniosek Rektora, postanawia co następuje:

§ 1

Senat  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II  określenia  strategię  promowania

dobrych obyczajów akademickich i przestrzegania prawa autorskiego:

1) zobowiązuje Rady Wydziałów do przygotowania projektów zbiorów dobrych obyczajów

akademickich dotyczących redagowania,  promowania i  recenzowania prac dyplomowych

i publikacji  naukowych oraz katalogu zachowań uważanych w tym zakresie  za naganne,

w celu przyjęcia wspólnego stanowiska przez Senat KUL;

2) postuluje  intensyfikację  edukacji  w zakresie  ochrony własności  intelektualnej  i  dobrych

obyczajów  w nauce  poprzez  przyjęcie  zagadnień  ochrony  własności  intelektualnej  jako

obowiązkowego elementu kształcenia uniwersyteckiego;

3) zaleca aktywne promowanie innowacyjności i oryginalności prac dyplomowych i publikacji

naukowych;

4) postuluje  przeprowadzenie  szkoleń  dla  nauczycieli  akademickich,  w  szczególności

prowadzących seminaria, pełniących funkcję promotorów i recenzentów oraz kierowników

prowadzonych  w  Uniwersytecie  projektów  naukowo-badawczych,  ukierunkowanych  na

praktyczne zastosowanie uregulowań prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej;

5) przypomina o potrzebie konsekwentnego egzekwowania obowiązujących norm prawnych

i procedur w zakresie redagowania,  promowania i recenzowania prac dyplomowych oraz

publikacji  naukowych,  w  celu  zapewnienia  najwyższej  jakości  kształcenia  i  badań

naukowych.

§ 2

Senat  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II  zobowiązuje  Prorektora  ds.  nauki

i rozwoju  i  Prorektora  ds.  studenckich,  w zakresie  zgodnym z  posiadanymi  uprawnieniami,  do

pełnego  wdrożenia  w  Uniwersytecie  narzędzi  informatycznych  umożliwiających  weryfikację

tekstów  prac  dyplomowych  oraz  publikacji  naukowych,  w  celu  określenia  stopnia  zapożyczeń

z innych publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zaleceń:



1) weryfikacja powinna dotyczyć wszystkich prac dyplomowych oraz prac doktorskich;

2) należy  szczegółowo  określić  kryteria  i  wysokość  wskaźników  dopuszczalnego

podobieństwa oraz procedury postępowania w wypadku stwierdzenia ich naruszenia;

3) należy  podkreślić  rolę  promotora  oraz  recenzentów przy  analizie  raportów dotyczących

stopnia zapożyczeń w pracach dyplomowych oraz pracach naukowych;

4) należy  zapewnić  pełną  interoperacyjność  wdrożonego  narzędzia  informatycznego

z projektowanym ogólnopolskim repozytorium prac dyplomowych;

5) należy wprowadzić obowiązek cyklicznej analizy zbiorczych wyników weryfikacji stopnia

zapożyczeń w pracach przygotowywanych pod kierunkiem poszczególnych prowadzących,

dokonywanej przez wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia.

§ 3

Senat  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II  zobowiązuje  Prorektora  ds.  nauki

i rozwoju i  Prorektora ds.  studenckich do dokonania przeglądu istniejących regulacji  prawnych,

w celu sprawdzenia, czy w wystarczającym stopniu zapewniają oryginalność prac dyplomowych

i publikacji naukowych, przestrzeganie prawa autorskiego oraz dobrych obyczajów w nauce.

§ 4

1. W przypadku  wystąpienia  podejrzenia  naruszenia  praw  autorskich  lub  dobrych  obyczajów

akademickich  istnieje  obowiązek poinformowania  właściwego Dziekana Wydziału,  który po

wstępnym zbadaniu zasadności wniosku przekazuje sprawę do decyzji Rektora.

2. Rektor podejmuje decyzję w sprawie polecenia wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez

odpowiedniego  rzecznika  dyscyplinarnego,  jednocześnie  gwarantując  pełną  transparentność

działań organów Uniwersytetu i poszczególnych jednostek organizacyjnych.

§ 5

1. Działania, o których mowa w § 1 i § 3 powinny zostać wdrożone do dnia 30 czerwca 2014 r.

2. Działania, o których mowa w § 2 powinny zostać wdrożone do dnia 30 września 2014 r.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat KUL.

Przewodniczący Senatu KUL


