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Obieg dokumentu w procesie 

dyplomowania dzisiaj 

Student 
Nauczyciel 

Dziekanat 

1. Przedstawienie pracy dyplomowej 

2. Akceptacja/Odrzucenie pracy dyplomowej 

3. Dostarczenie 

pracy dyplomowej 

do dziekanatu 

4. Dostarczenie 

opinii, protokołu 

itp. 

6. Archiwizacja 

wersji cyfrowej 

(skanowanie?) 

? 
5. Weryfikacja 

antyplagiatowa 



Obieg dokumentu w procesie 

dyplomowania – problemy i trudności 

Student Nauczyciel Dziekanat 

• Konieczność częstych wizyt u 

Nauczyciela, 

 

• Organizacja spotkań w czasie 

dogodnym dla studenta 

i nauczyciela, 

 

• Opóźnienia wynikające z liczby 

spotkań, 

 

• Papierowa wersja pracy różna 

od wersji elektronicznej 

• Brak możliwości organizacji 

czasu na własne zadania 

w okresie dyplomowania, 

 

• Możliwość wydania pobieżnej 

opinii nt. pracy w czasie spotkań, 

 

• Praca nad dokumentem, który 

może zawierać znamiona 

plagiatu, 

• Obsługa studentów (podmiana wersji 

pracy ostatecznej?) 

 

• Obsługa archiwizacji (skanowanie 

prac?) 

 

• Weryfikacja antyplagiatowa 

(oczekiwanie na analizę i opinię 

wydaną przez osobę trzecią?) 



Obieg dokumentu w procesie 

dyplomowania wspomagany przez SOWI 

Student 

Nauczyciel 

Wysłanie 

dokumentu 

do analizy 

Prezentacja raportu 

z wynikami analizy 

Akceptacja  

lub odrzucenie 

dokumentu 

online 

Repozytorium prac 

dyplomowych 

Archiwizacja 

dokumentu 

1 

2 3 

4 

Współdzielenie 

raportu 



Obieg dokumentu w SOWI 

Wyodrębnianie treści 
dokumentu 

Wykrywanie prób 
oszustwa 

Wyszukiwanie 
dokumentów 
podobnych 

Analiza 
podobieństwa treści 

ze znalezionymi 
dokumentami 

Interaktywne raporty 
z wynikami analiz 

Akceptacja raportów 
online 

Automatyczna 
archiwizacja pracy w 
repozytorium prac 

dyplomowych 

Analizowany 

dokument 

Repozytorium 

prac 

dyplomowych 

Odbiorca 

zewnętrzny 



System ochrony własności intelektualnej 

Uczelniany 
system 

informatyczny 

System 
antyplagiatowy 

SowiDocs 

Repozytorium 
prac 

dyplomowych 

RDC 

Platforma 
współpracy 

student-
nauczyciel 

Platforma 
dostępu do 

prac 
dyplomowych 



Cechy systemu antyplagiatowego SowiDocs 

Wydajny 
proces analizy 
podobieństwa 
dokumentów 

Duża skuteczność 
wykrywania plagiatu 

Automatyzacja 
procesu 

dyplomowania 
oraz 

archiwizacji 
pracy 

Wykorzystanie 

superkomputera 

dużej mocy 

obliczeniowej 

Stosowanie algorytmów do 

wykrywania fragmentów 

identycznych oraz podobnych 

• Przyjmowanie 

dokumentów do analizy 

bezpośrednio od 

studentów, 

• Akceptacja dokumentu 

przez nauczyciela online 



Cechy systemu antyplagiatowego SowiDocs 

SowiDocs 

Przejrzysty, 
nowoczesny 

interfejs 

Raporty 
dostosowane 

do 
przeglądania 

online 

Możliwość 
akceptacji 
dokumentu 

online 

Wykonywanie 
analiz grupy 
dokumentów 

(każdy z 
każdym) 

Zintegrowany z 
repozytorium 

prac 
dyplomowych 

Obsługa 
popularnych 
formatów 

dokumentów 



Korzyści dla uczelni z wykorzystania SOWI 

Integracja z 
uczelnianym 
systemem 

informatycznym 

Współpraca 
studenta i 

nauczyciela online 

Możliwość lepszej 
organizacji czasu 

w okresie 
dyplomowania 

Automatyzacja 
obiegu dokumentu 

od studenta do 
archiwum 

Brak dodatkowych 
etatów 

potrzebnych do 
obsługi systemu 

antyplagiatowego 

Kompleksowa 
ochrona własności 

intelektualnej 
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Zakończenie 

Zapraszam do korzystania z naszego rozwiązania 

https://sowi.pg.gda.pl  

Zapraszam również do naszego 

stoiska jeśli mają Państwo pytania 

Dziękuję za uwagę 

https://sowi.pg.gda.pl/

