Smernica 
k plagiátorstvu a podvádzaniu študentov

Tento predpis je vykonávacím predpisom k čl. 18 čl. 41 Študijného poriadku Prešovskej univerzity v Prešove a upravuje postup riešenia disciplinárnych priestupkov študentov v súvislosti s plagiátorstvom a podvádzaním študentov Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len „fakulta“). 

Čl. 1
Plagiátorstvo a podvádzanie študentov fakulty
	

(1) 	Plagiátorstvo (kopírovanie/prepísanie textu, obrázkov, grafov, tabuliek z knihy, článku, skrípt, alebo akýchkoľvek iných zdrojových ne/publikovaných materiálov bez uvedenia/identifikácie ich zdroja, bez vyznačenia použitého textu v úvodzovkách, formou poznámky pod čiarou alebo bez uvedenia priezviska autora, roku vydania, eventuálne strany v zátvorke za parafrázovaným alebo citovaným textom) sa považuje za disciplinárny priestupok a je predmetom disciplinárneho konania.
(2) Ak vyučujúci označil študentovu prácu za plagiát a študent nesúhlasí s takýmto označením, má právo brániť sa a vyjadriť sa k tomu na zasadaní disciplinárnej komisie.
(3) 	Podvádzanie je dôvodom na vylúčenie zo skúšky, resp. písomného testu najmä za: 
a) používanie nepovolených podkladov a pomôcok,
b) získavanie informácií od iných skúšaných alebo iných osôb,
c) poskytovanie informácií iným skúšaným.
(4) 	Podvádzanie sa považuje za priestupok a je predmetom disciplinárneho konania.
(5) V prípade, že sa študent dopustil plagiátorstva, resp. podvádzania, vyučujúci predmetu ohodnotí študenta známkou nedostatočne (4, FX). 
(6) V prípade, že sa študent dopustil plagiátorstva, resp. podvádzania, má vyučujúci predmetu právo neumožniť študentovi opravný/é termín/y v danom akademickom roku. 
(7) Proti rozhodnutiu vyučujúceho neudeliť študentovi opravný/é termín/y v danom akademickom roku sa študent môže odvolať k dekanovi fakulty, ktorý požiada disciplinárnu komisiu fakulty, aby prípad prešetrila v zmysle Disciplinárneho poriadku Prešovskej univerzity v Prešove.
(8) V prípade, že vyučujúci ohodnotí študenta známkou nedostatočne (4, FX) a neumožní študentovi opravný/é termín/y v danom akademickom roku v súlade s ods. 5 a 6 tejto smernice, predloží návrh  na konanie o disciplinárnom priestupku  (príloha č. 1) dekanovi fakulty.
(9)	Za podvádzanie, resp. plagiátorstvo študentov predloží disciplinárna komisia dekanovi fakulty návrh na niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a) pokarhanie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené,
c) vylúčenie zo štúdia.
(10) Dekan fakulty uloží študentovi disciplinárne opatrenie navrhnuté disciplinárnou komisiou. 

Čl. 2
Záverečné ustanovenia

(1) Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom 11. 10. 2010.

  								   prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.
								 dekan Filozofickej fakulty v Prešove


Príloha č. 1
Návrh na konanie o disciplinárnom priestupku 

Meno a priezvisko študenta:

Študijný program: 

Predmet:

Vyučujúci predmetu:

Disciplinárny priestupok študenta fakulty:

a) plagiátorstvo,

b) používanie nepovolených podkladov a pomôcok,

c) získavanie informácií od iných skúšaných alebo iných osôb,

d) poskytovanie informácií iným skúšaným,

e) iné: 



V Prešove ........................................
	
 			  podpis 

