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Wybór systemu dla AGH

• Przeprowadzenie rozpoznania dostępnych 
systemów antyplagiatowych:
− Plagiat.pl,
− OSA,
− Ephorus/Turnitin,
− Podkarpacka Platforma Antyplagiatowa.

• Uwzględnione zalety:
− nowatorska metoda,
− szybkość działania,
− prostota obsługi,
− współpraca wielu uczelni – wpływ na rozwój,
− cena – abonament zależny od wielkości uczelni



Otwarty System Antyplagiatowy OSA

• Autorzy – MUCI i IPI PAN, kierownik projektu 
prof. Marek Kowalski z UKSW w Warszawie

• Metoda – porównanie skrótów matematycznych
− szybka,
− skuteczna,
− odporna.

• Baza porównawcza:
− własna baza uczelni,
− ORPD (w przyszłości)
− Internet – przez przeglądarkę Nekst

• Użytkownicy – głównie uniwersytety



OSA w AGH

• System dostępny pod adresem:

https://osa.agh.edu.pl

• Dostęp dla pracowników Uczelni:

− z wykorzystaniem usługi katalogowej 
LDAP

− przez założenie konta w systemie

− przewidywane włączenie do systemu 
jednokrotnego logowania CAS

https://osa.agh.edu.pl/


Korzystanie z OSA-y

1. Przygotowanie konta przez:
− zmianę domyślnego hasła w LDAP
− założenie konta w OSA przez administratora 

2. Zalogowanie się na stronie:

https://osa.agh.edu.pl

3. Wczytanie pracy i uzupełnienie 
metadanych

4. Odświeżenie wyniku

5. Pobranie raportu

6. Ocena podobieństw i podpisanie raportu

https://osa.agh.edu.pl/


Przykładowa weryfikacja pracy 
dyplomowej

• Aplikacja:

https://osa.agh.edu.pl

• Instrukcja:

https://osa.agh.edu.pl/instrukcja/Instrukcja
_OSA.pdf

https://osa.agh.edu.pl/
https://osa.agh.edu.pl/instrukcja/Instrukcja_OSA.pdf


Prace rozwojowe

• Realizacja projektu SOPD w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój – PO WER pod kierunkiem pana 
dyrektora dr. Macieja Zygmunta

• Będzie obejmował cały proces obsługi prac 
dyplomowych z wyborem promotora, 
recenzentów, kontrolą antyplagiatową i 
przekazaniem pracy do uczelnianego 
repozytorium prac dyplomowych



Kontakty

• Administrator systemu OSA:

inż. Krzysztof Smaga

e-mail: osa@agh.edu.pl, ksmaga@agh.edu.pl, 

tel. 28-94

• Administrator LDAP:

mgr inż. Tomasz Pałac

e-mai: ldap@agh.edu.pl, palac@agh.edu.pl

tel. 28-85

• UCI-dkz

mgr inż. Krzysztof Wojciechowski

E-mail: chris@agh.edu.pl, tel. 48-02

mailto:osa@agh.edu.pl
mailto:ksmaga@agh.edu.pl
mailto:ldap@agh.edu.pl
mailto:chris@agh.edu.pl


Otwarty System Antyplagiatowy w AGH

Bardzo proszę o pytania



Dziękujemy za uwagę
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