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Informacje wstępne
•

•
•
•

•

•

OSA jest systemem antyplagiatowym przeznaczonym do sprawdzania prac dyplomowych
(licencjackich, magisterskich, doktorskich), zaliczeniowych i innych tekstów pod kątem
podobieństwa ich zawartości z zasobami internetowymi oraz tekstami znajdującymi się w
zasobach baz dostępnych dla OSA.
OSA dokonuje sprawdzenia zamieszczonej w systemie pracy i przedstawia opiekunowi pracy
raport zawierający dane na temat odnalezionych podobieństw z innymi tekstami.
OSA nie określa sprawdzanej pracy jako plagiatu lub braku plagiatu – to opiekun pracy, na
podstawie otrzymanego z OSA raportu dokonuje powyższej oceny i zgodnie ze swoim
uznaniem odpowiednio kwalifikuje pracę.
Sprawdzenie pracy dyplomowej przez OSA jest obligatoryjne dla wszystkich prac
dyplomowych umieszczanych w APD.
Sprawdzenie przez OSA pracy wgranej już do APD jest wymagane do jej zatwierdzenia przez
opiekuna (promotora). Po dokonaniu powyższego sprawdzenia system przesyła do opiekuna
pracy (drogą mailową) wiadomość zawierającą treść raportu z OSA na temat sprawdzonej
pracy.
WAŻNE! – Zanim praca dyplomowa zostanie wgrana przez studenta do APD i sprawdzona
przez OSA w celu zatwierdzenia, powinna zostać wprowadzona przez jej opiekuna
(promotora) bezpośrednio do OSA w celu dokonania sprawdzenia. Dopiero po upewnieniu się
przez opiekuna pracy (na podstawie analizy otrzymanego wyniku sprawdzenia), że praca nie
jest plagiatem, student powinien otrzymać informację od opiekuna pracy, iż może ją wgrać do
APD, gdzie praca zostanie ponownie sprawdzona przez OSA w celu jej zatwierdzenia. (W
przypadku stwierdzenia plagiatu w pracy wgranej już do APD nie ma możliwości jej
wycofania, dlatego należy ją sprawdzić w OSA przed umieszczeniem w APD).

Logowanie do systemu
•

Logowanie do systemu OSA (umożliwiające
wprowadzanie prac i ich sprawdzenie)
dokonuje się ze strony: osa.uksw.edu.pl

•

Po otwarciu okna logowania, należy wybrać
„Zaloguj za pomocą CAS”, a następie wpisać
swój login i hasło takie same, jak przy
logowaniu do USOS.

•

Po zalogowaniu do OSA powinien być
widoczny panel główny użytkownika, na
którym widoczne są boczne zakładki:
–
–
–

Moje dokumenty
Dodaj dokument
Kolekcje

oraz wgrane i sprawdzone dotąd prace.

Wgranie pracy w celu sprawdzenia
•
•

Aby wgrać pracę bezpośrednio do OSA w celu jej sprawdzenia należy wybrać zakładkę: Dodaj
dokument
Następnie należy postępować zgodnie z kolejnymi wskazaniami systemu, tzn.:
–

Wybrać plik do importu (otworzy się okno z danymi z komputera prywatnego) i przesłać go (ewentualnie
można skopiować tekst pracy i wkleić go w okno Tekst)

–

Po przesłaniu pliku otworzy się okno z danymi o pracy do wypełnienia:

–

Należy wpisać Tytuł pracy, Autora pracy, wybrać z możliwych opcji Typ pracy, wpisać Promotora lub
opiekuna pracy, opcjonalnie można wpisać Recenzenta oraz Nazwę jednostki organizacyjnej i
Kategorię pracy
Następnie należy zatwierdzić dane wybierając: Dodaj pracę

–

•
•

Wgrana praca zostanie automatycznie poddana sprawdzeniu w OSA (trwa to
zazwyczaj kilka do kilkunastu sekund, w zależności od objętości pracy)
Następnie należy przejść do zakładki Moje dokumenty, gdzie pojawi się wgrana i
sprawdzona praca. Ikonki „plastrów miodu” powinny być w całości oznaczone na
żółto – oznacza to, że praca została sprawdzona przez OSA i można dokonać analizy
wyników sprawdzenia.

Analiza wyników sprawdzenia pracy
•

•

UWAGA! – wyniki sprawdzenia pracy dokonanego przez OSA powinny zostać w całości
przeanalizowane przez opiekuna pracy (promotora) w celu stwierdzenia możliwości jej
akceptacji jako pracy napisanej samodzielnie, pozbawionej znamion plagiatu.
W celu dokonania analizy wyników sprawdzenia pracy należy wybrać ikonkę „lupa” w
kolumnie Szczegóły, znajdującą się obok danej pracy.

•

•

Po wybraniu szczegółów wyników sprawdzenia pracy otwarte zostanie okno z
wynikami do przeanalizowania.
W górnej części znajdują się podstawowe informacje na temat pracy.

•

Poniżej znajdują się dane liczbowe dotyczące statystyk pracy. Dane te mają przede
wszystkim charakter informacyjny. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na
okienko Liczba słów z podstawionymi czcionkami. Stwierdzenie, że we
wspomnianym oknie wartość liczbowa jest inna niż 0, stanowi podstawę do
zakwestionowania pracy, gdyż świadczy to o świadomym działaniu autora pracy w
celu ukrycia faktu plagiatu.

•

W dalszej części raportu znajduje się tabela, w której zostały wyszczególnione
źródła, w których znajdują się frazy tożsame z fragmentami sprawdzonej pracy oraz
dane liczbowe oznaczające liczbę identycznych fraz i długość najdłuższej
identycznej frazy (liczba wyrazów) z poszczególnego źródła. Wskaźnik PRWC jest
wskaźnikiem wzajemnej relacji dwóch dokumentów - zakres: 0-100, gdzie 100
oznacza całkowite zawieranie jednego dokumentu w drugim.

•

Należy każdorazowo upewnić się, o jaki rodzaj powtórzenia (tożsamości fraz)
chodzi. Sam wskaźnik liczbowy jedynie sygnalizuje fakt powtórzenia, ale mogą
to być np. cytaty, przypisy bibliograficzne itd. Dlatego należy wybrać ikonkę
„oko” w kolumnie Szczegóły przy danym powtórzeniu i zapoznać się z jego
zawartością.

•

Po wybraniu szczegółów otworzy się okno z dostępem do fragmentu pracy i
fragmentu innego źródła oraz zaznaczeniem fraz wspólnych:

•

W tym miejscu należy zapoznać się ze wskazanymi przez system podobieństwami
(podświetlone na kolorowo) i ocenić, czy stanowią one nieuprawnione użycie
obcego tekstu, czy też mogą być uznane za dopuszczalne.

•

Jeżeli występuje więcej niż jedna fraza podobna między porównanymi
tekstami, można przemieszczać się między nimi używając kursora
umieszczonego nad dokumentem. Teksty będą się przesuwać i w oknach będą
pokazywały się kolejne podobieństwa tekstów, które należy ocenić.

•

•

Po dokonaniu przeglądu całości sprawozdania przygotowanego przez system
należy ocenić, czy dana praca może zostać zakwalifikowana jako samodzielna.
Ocena końcowa jest oceną opiekuna pracy (promotora), który bierze
odpowiedzialność za dopuszczenie sprawdzonej w OSA pracy do dalszych etapów
dyplomowania.
Uwagi praktyczne:
– W przypadku wykazania przez system dużej liczby podobieństw należy
rozpocząć sprawdzanie od tych rekordów, w których występują najwyższe
wskaźniki podobieństwa, czyli liczby fraz i długości najdłuższej frazy.
– Jeżeli po sprawdzeniu pewnej liczby rekordów opiekun pracy uznaje, że
należy ją zakwalifikować jako plagiat, można pominąć sprawdzanie
pozostałych podobieństw wykazanych przez OSA.
– W przypadku stwierdzenia plagiatu należy powiadomić o tym autora pracy i
domagać się jej poprawienia, a następnie ponownie sprawdzić poprawioną
wersję pracy.
– Szczególnie niepokojąca jest sytuacja, gdy występuje wysoka wartość
liczbowa w kolumnie Najdłuższa fraza oraz Liczba fraz. Sygnałem alarmowym
jest wysoka wartość w kolumnie PRWC.
– Raport otrzymany drogą mailową można także wygenerować bezpośrednio z
OSA (opcja Pobierz raport w górnej części raportu w systemie)

Raport z OSA otrzymany e-mailem
•

•

Praca wprowadzona do APD podlega
obligatoryjnemu sprawdzeniu przez
opiekuna pracy (promotora). W momencie
polecenia sprawdzenia pracy wgranej do
APD system OSA dokona jej sprawdzenia i
prześle opiekunowi pracy (promotorowi)
raport z wynikami sprawdzenia.
Otrzymany raport (w formie dokumentu
PDF) zawiera analogiczne dane jak te
widziane bezpośrednio w OSA i wymaga
analizy zawartych w nim wyników. Aby
dokonać analizy stwierdzonych i
wyszczególnionych w raporcie wyników,
należy najechać kursorem na liczbę
porządkową wykazanego podobieństwa.
Po kliknięciu następuje automatyczne
przeniesienie do OSA i otwarcie okna
obrazującego dane podobieństwo.
Następnie należy ocenić, czy wykazane
podobieństwo jest uprawnione, czy nie
(zgodnie z zasadami podanymi na
poprzednich slajdach). UWAGA! – aby
system przeniósł nas do OSA, trzeba być
zalogowanym w OSA.

•

Po sprawdzeniu wyników podanych w raporcie należy wypełnić i podpisać
formularz znajdujący się na końcu raportu zgodnie z wynikiem dokonanego
sprawdzenia.

Oznacza pełną akceptację pracy
Zaznaczyć w przypadku
stwierdzenia takiego faktu
zgodnie z raportem z OSA
Oznacza odrzucenie pracy jako
plagiatu (należy wyszczególnić
najważniejsze nieuprawnione
zapożyczenia zgodnie z raportem z
OSA)

Oznaczyć tylko jedno
pole zgodnie z podjętą
decyzją na podstawie
przeprowadzonego
sprawdzenia

Podpisać i przekazać
raport do dziekanatu

Algorytm całości postępowania
praca podlegająca sprawdzeniu

opiekun pracy (promotor)

(1)
OSA

(2)

analiza wyników sprawdzenia

(3)
(4)

(5)

(6)

Raport z OSA

OSA

dokumentacja - dziekanat

APD

autor pracy

LEGENDA:
(1) – wprowadzenie pracy bezpośrednio do OSA przez opiekuna pracy
(promotora) w celu dokonania sprawdzenia
(2) – szczegółowa analiza uzyskanych wyników sprawdzenia
(3) – poinformowanie autora pracy o możliwości wprowadzenia jej do APD (o ile
nie stwierdzono plagiatu)
(4) – wprowadzenie pracy przez autora do APD
(5) – poddanie pracy sprawdzeniu przez OSA w ramach APD w celu zatwierdzenia
pracy
(6) – upewniająca analiza otrzymanego raportu z OSA i zatwierdzenie pracy oraz
wypełnienie wydruku raportu (decyzja), a następnie przekazanie
wypełnionego i podpisanego raportu do dziekanatu

Inne zastosowanie OSA
•

•

Innym użytecznym zastosowaniem OSA jest możliwość dokonania sprawdzenia poprzez
porównanie kolekcji tekstów (np. prac zaliczeniowych grupy studentów) pod kątem ich
ewentualnych wzajemnych podobieństw.
W tym celu należy najpierw utworzyć kolekcję prac wybierając w panelu głównym zakładkę
Kolekcje a następnie Utwórz kolekcję oraz wpisać wymagane informacje.

•

W kolejnym oknie należy zaimportować dokumenty z pracami wybierając
odpowiednie dokumenty (wcześniej należy je „spakować” w plik .zip). Można także
wprowadzać prace pojedynczo kopiując ich teksty.

•

Po utworzeniu kolekcji można dokonać jej sprawdzenia poprzez wybranie:
Sprawdź prace. Wyniki dokonanego przez OSA porównania prac zostaną
przedstawione w zestawieniu w tabeli. Aby wejść w szczegóły porównania danych
prac należy wybrać ikonkę „lupa”. Analiza porównań dostarcza informacji na
temat stopnia podobieństwa między sprawdzanymi pracami w ramach kolekcji.

Zakończenie
•

•

•

•

•
•

OSA jest systemem umożliwiającym sprawdzanie pod kątem plagiatu nie tylko prac
dyplomowych, ale wszelkich tekstów posiadanych w wersji elektronicznej w dokumentach
tekstowych.
OSA stanowi narzędzie, za pomocą którego osoba prowadząca pracę dokonuje własnej oceny
stopnia jej oryginalności.
Należy pamiętać, że prace umieszczone w APD będą przekazywane i gromadzone w
repozytorium MNiSZW, gdzie także będą podlegały sprawdzeniu antyplagiatowemu
(najprawdopodobniej także przez system OSA).
Uprzednie sprawdzenie pracy wgranej przez opiekuna (promotora) bezpośrednio do OSA
umożliwia unikniecie sytuacji, w której praca znajdująca się już w APD okazuje się plagiatem.
Niezależnie od sprawdzenia pracy w OSA należy dokonać jej sprawdzenia po wprowadzeniu
do APD i wypełnić formularz w otrzymanym raporcie.
Prace wgrane bezpośrednio do OSA mogą zostać usunięte (poprzez wybranie opcji Usuń
znajdującej się w początkowej części raportu w systemie) – nie spowoduje to usunięcia pracy
wgranej do APD.

„Osa cię nie użądli,
jeśli nie będziesz jej prowokować”
(Aiwe Du)

