APD – JSA
czyli integracja Archiwum Prac Dyplomowych
oraz Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Instrukcja dla PROMOTORA
Wersja 1.0

Zlecanie badania pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) można przeprowadzać
wyłącznie gdy status pracy jest na etapie nr 3.

Rysunek 1

Przed rozpoczęciem sprawdzania pracy w JSA należy zweryfikować zawartość oraz poprawność pliku
/ plików dodanych przez studenta. Pliki typu „Praca” powinny być maksymalnie 3 i rozmiar żadnego z
nich nie może przekraczać 15 MB. Na tym etapie praca może zostać cofnięta na dwa sposoby:
a) do poprawy, bez otwierania nowego zestawu plików (w celu skorzystania z tej opcji należy
użyć przycisku „PRZEKAŻ DO POPRAWY” – Rysunek 1) – w takiej sytuacji student wymienia
pliki w ostatnim zestawie na nowe, poprzednie pliki nie są zachowywane w APD,
b) do poprawy z utworzeniem nowego zestawu plików (w celu skorzystania z tej opcji należy
użyć przycisku „STWÓRZ NOWY ZESTAW I PRZEKAŻ DO POPRAWY” – Rysunek 1) – w takiej
sytuacji student dodaje poprawione pliki w nowym zestawie, poprzednie pliki pozostają w
APD. UWAGA: APD pozwala na utworzenie 10 zestawów plików, po wykorzystaniu tego
limitu przycisk „STWÓRZ NOWY ZESTAW I PRZEKAŻ DO POPRAWY” staje się nieaktywny.
Po zweryfikowaniu pliku / plików należy odnaleźć sekcję „Jednolity System Antyplagiatowy” i
skorzystać z odnośnika „Przejdź do badania” (Rysunek 1).

Rysunek 2

W JSA sprawdzić można każdy plik dodany w ramach pracy, w tym celu należy użyć przycisku „ZLEĆ
BADANIE” przy odpowiednim pliku (Rysunek 2). Konieczne jest sprawdzenie wszystkich plików typu
„Praca” w ostatnim zestawie (jeżeli praca jest w kilku częściach badanie należy zlecić dla każdego z
tych plików osobno). Badanie załączników pracy należy traktować jako opcjonalne (załączników „nie
tekstowych”, takich jak wykresy, grafiki, schematy, projekty itp., nie należy sprawdzać w JSA), decyzja
w kwestii sprawdzenia załącznika w JSA należy do promotora.

Rysunek 3

Po wybraniu przycisku „ZLEĆ BADANIE” status pliku zmieni się na „Oczekuje …” (Rysunek 3) oraz
pojawi się przycisk „SPRAWDŹ STATUS BADANIA”, który służy do ręcznego odświeżania statusu
badania danego pliku.

Rysunek 4

Po rozpoczęciu badania dowolnego pliku z ostatniego zestawu pliku automatycznie deaktywuje się
możliwość cofnięcia do poprawy bez otwierania nowego zestawu plików (Rysunek 4). Opcja cofnięcia
do poprawy z utworzeniem nowego zestawu pozostaje aktywna (jeśli limit 10 zestawów nie został
wykorzystany).

Rysunek 5

Po odświeżeniu statusu badania może on się zmienić na „Badanie w toku …” (Rysunek 5). Jeżeli od
zlecenia badania minęło wystarczająco dużo czasu status ten może zostać pominięty.

Rysunek 6

Podobnie jak w przypadku statusu „Oczekuje …” możliwe jest tylko cofnięcie do poprawy z
utworzeniem nowego zestawu (Rysunek 6)

Rysunek 7

Po odświeżeniu statusu badania może on się zmienić na „Badanie ukończone” (Rysunek 7). Na tym
etapie można sprawdzić wygenerowany „Raport ogólny” (jest on pobierany automatycznie przez
APD) i/lub wygenerować „Raport szczegółowy” oraz zatwierdzić wynik badania za pomocą przycisku
„ZAAKCEPTUJ WYNIK BADANIA” (Rysunek 7).
UWAGA: „Raport szczegółowy” można wygenerować tylko dla niezatwierdzonych wyników
badania.

Rysunek 8

Podobnie jak w przypadku statusu „Oczekuje …” możliwe jest tylko cofnięcie do poprawy z
utworzeniem nowego zestawu (Rysunek 8)

Rysunek 9

Po zaakceptowaniu wyniku badania, wygenerowane raporty są dalej dostępne do wglądu (Rysunek
9).

Rysunek 10

Po zaakceptowaniu wszystkich zleconych badań (zgodnie z działanie integracji oprogramowania APD
– JSA na dzień 31.01.2019, które ulega ciągłym zmianom) aktywny staje się przycisk „PRZEKAŻ DO
WPISYWANIA RECENZJI” (Rysunek 10).

