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INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO BADANIA PRAC DYPLPMOWYCH 

JEDNOLITYM SYSTEMEM ANTYPLAGIATOWYM 

 

Student 

1. Student po akceptacji pracy dyplomowej przez promotora przesyła ją do Archiwum Prac 

Dyplomowych (dalej APD) w postaci pliku pdf, którego wielkość nie może przekroczyć 15 MB. 

2. Jeśli praca przekroczy 15MB zaleca się: 

  komprensację zdjęć lub/i zmniejszenie ich rozdzielczości, 

 podział pracy na plik tekstowy do 15 MB oraz załączniki obejmujące zdjęcia/grafikę. 

 

 

Promotor 

A. Dostęp do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (dalej JSA) przez APD UW - od 

23.05.2019 r. 

 

1. Krok 3 w APD (akceptacja danych)  

 

 Nowa funkcjonalność w APD - Sprawdzanie pracy dyplomowej przez JSA. 

 Nowy przycisk – wybieramy „Zarządzanie badaniem”. 
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 Wybieramy „zleć badanie”. 

 

 

 

 Pojawia się komunikat, który należy zaakceptować.  
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 Komunikat o zakończonym badaniu zostaje przesłany na adres mailowy lub promotor 

wybierając przycisk „Sprawdź status badania”  odświeża raport badania.  

 

 

 Po zakończonym badaniu można pobrać raport ogólny lub/i wygenerować dodatkowo 

raport szczegółowy. 
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 Jeśli promotor uznaje, że praca dyplomowa nie ma znamion plagiatu wybieramy 

przycisk „Zaakceptuj wynik badania”. 

Uwaga! Jeśli promotor przejdzie do kroku 4 bez wymaganej Akceptacji wyniku badania 

powinien zwrócić się o przywrócenie kroku 3 do  administracji wydziałowej.  

 

 

 

 

 Po zaakceptowaniu wyniku badania należy wydrukować raport ogólny korzystając z 

przycisku „Raport ogólny - pobierz”. Następnie podpisany złożyć do dziekanatu w celu 

dołączenia do akt osobowych studenta. Istnieje możliwość wydruku zaakceptowanego 

raportu ogólnego przez administrację wydziałową (do decyzji jednostki).  

 

 

2. Przechodzimy do kroku 4 w APD. 



6 
 

B. Bezpośredni dostęp do JSA -  w trakcie wdrażania 

 

1. Promotor zainteresowany bezpośrednim dostępem do JSA występuje za pośrednictwem 

pełnomocnika ds. USOS o utworzenie konta do Działu Aplikacji Komputerowych. 

2. Pełnomocnik ds. USOS zgłasza promotora do Działu Aplikacji Komputerowych w celu 

założenia konta na adres: https://it.jira.uw.edu.pl/servicedesk/customer/portals 

 Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko oraz nr PESEL. 

 Po otrzymaniu maila aktywacyjnego promotor dokonuje pierwszego logowania w JSA 

https://jsa.opi.org.pl/home/login  

 

Administracja  

 

1. APD – administracja wydziałowa w ramach uprawnień w APD nadanych przez Dział 

Aplikacji Komputerowych wspiera promotora w przypadku: 

 przejścia na krok 4 bez zlecenia badania lub bez akceptacji raportu ogólnego – 

przywróceniem kroku 3, 

Uwaga! Administracja wydziałowa nie może zlecać badania pracy dyplomowej w APD. 

 braku wydruku zaakceptowanego raportu ogólnego badania – wydrukiem 

raportu z poziomu administracji (nie zmieniając użytkownika logowania), 

 

2. JSA – administracja wydziałowa w ramach nadanej roli Biuro w JSA wspiera promotora w 

przypadku: 

 braku wydruku zaakceptowanego raportu ogólnego badania. 

Jednostki  zainteresowane posiadaniem roli Biuro występują za pośrednictwem 

pełnomocnika ds. USOS o nadanie uprawnień do Działu Aplikacji Komputerowych. 

Pełnomocnik ds. USOS zgłasza jednostkę do Działu Aplikacji Komputerowych na adres: 

https://it.jira.uw.edu.pl/servicedesk/customer/portals 

 

https://it.jira.uw.edu.pl/servicedesk/customer/portals
https://jsa.opi.org.pl/home/login
https://it.jira.uw.edu.pl/servicedesk/customer/portals

