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Czym jest JSA? 



decyzja 
TAK/NIE 

Raport Praca 

Praca 

STUDENT 

PROMOTOR 

JSA 



• Uczelnia ma 
obowiązek 
sprawdzania 
pisemnych prac 
dyplomowych z 
wykorzystaniem 
JSA przed 
egzaminem 
dyplomowym. 

• Podmiot 
doktoryzujący ma 
obowiązek 
sprawdzania 
rozpraw 
doktorskich z 
wykorzystaniem 
JSA przed obroną. 

• JSA działa w 
oparciu o 
Ogólnopolskie 
Repozytorium 
Pisemnych Prac 
Dyplomowych 
(ORPPD) oraz bazy 
dokumentów 
wykorzystywanych 
w postępowaniach 
awansowych. 

• Administracja JSA 
jest realizowana 
przez Ośrodek 
Przetwarzania 
Informacji PIB pod 
nadzorem Ministra 
właściwego do 
spraw szkolnictwa 
wyższego. 

Podstawy prawne 

ART.76. 4 ART.188. 4 ART.351. 1 ART.356. 1 
§ § § § 

Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  



Prace badane w JSA 

LICENCJACKA 

MAGISTERSKA 

INŻYNIERSKA 

HABILITACYJNA 

PODYPLOMOWE 

2018/2019 

* dedykowana baza dla prac doktorskich od października 2020 r.   

ROZPRAWA DOKTORSKA* 



ORPPD 

Dostęp do pełnej bazy, ciągła 
aktualizacja  

P0L-ON 

Dane dotyczące kierunku studiów, 
promotora i recenzenta 

NEKST 

Zbiory polskiego Internetu (IPI PAN) 

wspólny 
niezależny 
elastyczny 

JSA 



Mocne strony 

Indywidualne 
dopasowanie 
i intuicyjność 
systemu 

Ciągły rozwój Standaryzacja 
i bezpłatność badania 

Wykrywanie klonów 
i zapożyczeń 

Wykrywanie manipulacji 
na tekście i pracy 
niesamodzielnej (obcy 
styl) 

Bezpieczeństwo 
i autonomia 



Gdzie znajdę informacje o JSA? 



JSA-WIKI.OPI.ORG.PL Aktualny adres: JSA.OPI.ORG.PL 















Pytania sprawdzające 





W JSA badane są obowiązkowo… 
 

1. prace licencjackie 

2. prace magisterskie i inżynierskie 

3. doktoraty 

4. habilitacje 

5. prace zaliczeniowe i semestralne 



JSA pokazuje, że tekst badanej pracy… 



Role dostępne w systemie 



Role JSA Opis roli 

BIURO 
dodawanie , edycja, udostępnianie badań, przeglądanie badań własnych i jednostki oraz przeglądanie raportu bez dostępu do danych 
źródeł podobieństw, drukowanie raportów ogólnych (pdf) 

PROMOTOR 
przeglądanie i zarządzanie własnymi badaniami* oraz badaniami jednostki, a także  pełne uprawnienia w kontekście wglądu, 
przeliczania i akceptacji  raportów 

PODGLĄD przeglądanie badań własnych i jednostki oraz raportu w formacie pdf (bez źródeł podobieństw) 

USTAWIENIA tworzenie ustawień dla jednostki: wykluczenia tekstu i parametry wyniku (progi tolerancji i długość fraz) 

STATYSTYKA przeglądanie badań jednostki, zarządzanie raportami jednostki (tworzenie i zapisywanie do pliku) 

INTEGRACJA 
konfiguracja ustawień ogólnych jednostki (integracja REST API, bazy referencyjne uczelni,  pobieranie plików XML do importu 
użytkowników z pliku) 

ADMINISTRACJA 
zarządzanie użytkownikami i ustawieniami ogólnymi jednostki (integracja REST API, bazy referencyjne uczelni,  pobieranie plików do 
importu użytkowników z pliku) 

ADMINISTRATOR POLON 
pierwszy administrator JSA w jednostce – te same uprawnienia, co Administracja +  nadaje uprawnienia pozostałym  
Administratorom  JSA; korzysta z przycisku „Logowanie POLON” 

* Własne badania – badania zarejestrowane przez użytkownika lub badania, w których został on wskazany jako promotor. 





Promotor Biuro Podgląd Ustawienia Statystyka Integracja 
Administracja/ 
Administracja 

POLON 

Dodawanie , edycja, udostępnianie badań 
własnych 

Przeglądanie badań jednostki 

Przeglądanie raportu bez danych źródeł 
podobieństw 

Przeglądanie raportu z dostępem do źródła 
podobieństwa 

Przeliczanie, drukowanie i akceptacja raportu 
(Promotor z metryki badania) 

Administracja użytkownikami 

Ustawienia parametrów dla wyników i wykluczeń 
tekstów 

Ustawienia dla jednostki - zakładka Ogólne 

Tworzenie i pobieranie statystyk 
predefiniowanych 

Czynności vs role w systemie 

* 

* Drukowanie raportu ogólnego (pdf) 



Użytkownicy a role w JSA 
Przykładowe połączenie ról w systemie 

PROMOTOR 

ADMINISTRATOR 

ADMINISTRACJA + INTEGRACJA + USTAWIENIA + STATYSTYKA  

PROMOTOR 

BIURO 
SEKRETARIAT 





Jak się zalogować? 





Jak uzyskać dostęp do kilku instytucji? 



Dostęp do innej instytucji 

PROMOTOR ADMIN JSA 

Email JSA 
Instytucja A 

Instytucja B Instytucja A 
Instytucja B 







Pytania sprawdzające 









Kto i jak dodaje pracę do sprawdzenia? 



Dodaje pracę JSA 

Dodaje pracę JSA 

1. 

2. 

PROMOTOR 

PROMOTOR 

BIURO 

System automatycznie udostępnia 
badanie Promotorowi wybranemu 
z rozwijanej listy w metryce badania 
 
Biuro może ręcznie udostępnić 
badanie innej osobie z rolą Promotor 
w jednostce (np. recenzentowi) 



Badanie 

WYPEŁNIENIE 
METRYKI 00 

POLA OBOWIĄZKOWE 
 
Tytuł pracy 

    Język 
Autorzy 

    Imię i nazwisko 
    Wydział 
    Kierunek 
    Typ pracy 
    Numer albumu 

Promotorzy 
    Imię i nazwisko 
           
     * * * 

Recenzenci (opcjonalnie) 
    Imię i nazwisko 

 

Próba 01 

Próba 02 

Próba 03 

przetworzenie pliku 
otrzymanie wyniku  
wygenerowanie raportu badania 

przetworzenie pliku 
otrzymanie wyniku  
wygenerowanie raportu badania 

przetworzenie 
pliku 
otrzymanie 
wyniku  
wygenerowanie 
raportu badania 

Próba 2 i 3 są opcjonalne 

Próby 



WYSŁANE 

•

•

•

BADANE 

•

WYKONANE 

•

•

•

ZAREJESTROWANE 

•

•

•

Badanie a próba 

ZAAKCEPTOWANE 

•

•

! 

BŁĄD 

•



Próba - czas realizacji  

WYSŁANE BADANE WYKONANE 

do 24 godzin 



















Typy i rozmiar plików 

         Rozmiar do 15 MB JSA 

.TXT 

.RTF 

.PDF 

.ODT 

.DOC(X) 



Jak zarządzać badaniami? 







Próba w toku 



Próba wykonane 



Jak dodać nową próbę? 









Jak można modyfikować badanie? 









Jak udostępnić badanie? 







Udostępnienie badania 

PROMOTOR BIURO 

Email JSA 

Badanie 



Pytania sprawdzające 











Jak badana jest praca? 



2 

PRACA 

Baza uczelni  5 

1 

4 

3 

Wikipedia 

ORPPD 

Akty prawne 

NEKST 

Bazy porównawcze 



Praca 
(wyekstrahowany tekst) 

Zapożyczenia 

Bazy porównawcze 
(podzielone na fragmenty) 

 

Proces porównywania prac 

Źródło 



F1 

F2 

F3 

Główny styl 
pracy 
(70%!) 

Fragment  różny 
od głównego 
stylu pracy 

STYLOMETRIA 



Detekcja zapożyczeń i manipulacji 

Manipulacje w celu 
ukrycia plagiatu 

  

  

  

  

  

Znaki specjalne 

Mikrospacje 

Białe czcionki 

Zmiana stylu 

Zapożyczenia 

  
Znaki spoza języka pracy 

  

Twarde spacje 



AKCEPTACJA 
I WYDRUK 
RAPORTU 

OTRZYMANIE 
RAPORTU 

DODANIE  
I WYSŁANIE PLIKU  

WYPEŁNIENIE 
FORMULARZA 

(METRYKI) DODANIE BADANIA LOGOWANIE 

6 kroków do sprawdzenia pracy 

UWAGA! 
Dostęp do pracy dyplomowej oraz 
raportów ma promotor.  
To promotor uznaje czy praca jest 
plagiatem czy nie. 

 

X 3 



Czym jest raport z badania pracy? 





Raport 

1. METRYKA badania 
2. Analiza tekstu 
• STATYSTYKA  
(w tym STYLOMETRIA) 
• ROZKŁAD DŁUGOŚCI 

WYRAZÓW 
3. PROCENTOWY ROZMIAR 
PODOBIEŃSTWA 
(wyniki ogólne  
i z podziałem na bazy) 

1 

2 

3 



Metryka 



Raport 
1. METRYKA badania 

 1 



• zawiera wszystkie dane 
wprowadzane do badania 

• oraz informacje  
o przeprowadzonych próbach  
(w tym NUMER BADANIA  

      i NUMER PRÓBY) 

Metryka 



Analiza tekstu – statystyka i wykres 



Raport 

2. Analiza tekstu 
• Statystyka 
• Rozkład długości wyrazów 
 

2 



Analiza tekstu 

Liczba znaków specjalnych 
lub spoza języka pracy 
w odniesieniu do  
liczby wszystkich znaków 
w pracy 

Liczba wyrazów 
nierozpoznanych 
w odniesieniu do 
liczby wszystkich 
wyrazów 
w pracy 
 

Rozkład procentowy 
długości wyrazów  
w badanej pracy  
w odniesieniu do 
uśrednionego rozkładu 
długości wyrazów całej 
bazy ORPPD 

Liczba znaków 

Liczba wyrazów 

Długość wyrazów 

Stylometria 

Porównanie stylu 
poszczególnych   
fragmentów pracy do 
ogólnego stylu 
badanej pracy 

Wykres 



Analiza tekstu: Statystyka 

Te sekcje informują o możliwych 
manipulacjach na tekście 

Stylometria 



Analiza tekstu: Rozkład długości wyrazów 

Wzrost rozkładu w tych miejscach  
informuje o możliwych manipulacjach na tekście 





Procentowy rozmiar podobieństwa 



X 
Liczba wszystkich znaków w 
badanej pracy  

Y  

Liczba znaków ze wszystkich 
fragmentów podobnych 

=   
Y  

X  
x 100%   PRP 

Procentowy rozmiar podobieństwa (PRP) 

Wynik wiodący 
(domyślny) 



Procentowy rozmiar podobieństwa (PRP) 







Zielone PRP 
Nie przekracza poziomu tolerancji 

Pomarańczowe PRP 
Przekracza poziom podwyższony 

Czerwone PRP 
Przekracza poziom  wysoki 

W każdym przypadku  niezbędne jest sprawdzenie zapożyczeń w TREŚCI PRACY 

Wynik 
ogólny 
- wiodący 

Wyniki dla baz 
- wiodące 



 
≥ 30% PODWYŻSZONY 

≥ 40% WYSOKI 

Domyślna konfiguracja progów tolerancji 
PRP dla wyniku ogólnego 



Domyślna konfiguracja progów tolerancji 
PRP dla wyniku baz 

≥ 20% 
PODWYŻSZONY 

≥ 30% 
PODWYŻSZONY 

≥ 40% 
PODWYŻSZONY 

≥ 50% 
PODWYŻSZONY 

≥ 40% WYSOKI ≥ 50% WYSOKI ≥ 60% WYSOKI ≥ 70% WYSOKI 



Pytania sprawdzające 

















Przerwa 


