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Plagiat 
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«przywłaszczenie cudzego pomysłu 

twórczego, wydanie cudzego utworu pod 

własnym nazwiskiem lub dosłowne 

zapożyczenie z cudzego dzieła 

opublikowane jako własne; też: taki 

przywłaszczony pomysł, wydany utwór lub 

zapożyczenie»  

Słownik języka polskiego 

PWN 

• Nasilenie się 

zjawiska plagiatu 

 

 

 

• Szkodliwy wpływ na 

rozwój i proces 

uczenia się studenta, 

a także na reputację 

instytucji oświatowej 

 

 

 

• Uniemożliwia 

nabycie niezbędnych 

umiejętności i wiedzy 

 

 

 

• Zmniejszenie 

wartości edukacji 
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Nasze początki Wczesne lata... 
 
 
Czterech 
studentów UC 
Berkeley tworzy 
aplikację do 
oceny 
rówieśniczej  
 
 
Założyciele 
tworzą prototyp 
Turnitin, aby 
wykryć 
nieoryginalne 
treści w pracach 
studentów 
 
 

JISC rozpoznaje 
rosnący problem 
praktyki „kopiuj, 
wklej” w środowisku 
akademickim 

Powstaje Plagiarism 
Advisory Service w 

celu ustalenia 
strategii 

umożliwiającej 
szkołom wyższym 

sprawdzanie 
autentyczności prac 

studentów 

JISC funduje 
Turnitin dla 
wszystkich 

uniwersytetów 
przez 3 lata 

Potrzeba na 
zintegrowane podejście 

do zwalczania 
plagiatów – połączenia 

technologii z 
doradztwem i 

ukierunkowaniem 

Różne modele użycia 
systemu, przewaga 

użycia Turnitin jako 
narzędzia do 
kształcenia 

Samo-
podtrzymujący 

się model z 
krajowym 
rabatem 

Plagiarism Advisory 
Service przekształca 

się w 
PlagiarismAdvice.org 

JISC rozpoznaje 
rosnący problem 
praktyki „kopiuj, 

wklej” w środowisku 
akademickim 
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Proces wdrożenia Turnitin w Wielkiej Brytanii 

2001 - Plagiarism Advisory Service & Przetarg Jisc 

2004 – nLearning kieruje procesem wdrożenia Turnitin 

2006 – 65% uczelni używa system 

2008 – 85% 

2010 – 96%  

 
 

•Zmniejszenie ilości 

nieoryginalnych treści w 

pracach studenckich 

 

 

 

 

•Zwiększenie 

świadomości na 

uczelniach w Wielkiej 

Brytanii, 

odpowiedzialności wśród 

studentów za swoją 

edukację oraz gotowości 

do rozwiązania 

problemu plagiatów i 

uczciwości akademickiej. 
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Skuteczność Turnitin  

Procent oddanych prac z wysokim wskaźnikiem podobieństwa. 
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Ogólnokrajowe 
wdrożenie 
systemu Turnitin w 
Wielkiej Brytanii 
doprowadziło do 
zmniejszenia 
nieoryginalnych i 
niepoprawnie 
cytowanych prac 
średnio o 59% w 
latach 2005 – 
2012. 
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Nasz cel 
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Turnitin – najbardziej innowacyjna  

i efektywna technologia angażująca  

i doskonaląca wśród studentów 

umiejętności pisania tekstów 

akademickich oraz krytycznego 

myślenia. 

Turnitin – najbardziej innowacyjna  
i efektywna technologia angażująca  

i doskonaląca wśród studentów 
umiejętności pisania tekstów akademickich 

oraz krytycznego myślenia. 
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      Krajów                            Instytucji                 Uniwersytetów                 Treści 

          

 

*Times Higher Education World University Rankings (2012)  
* Used in Turnitin’s OriginalityCheck®, as defined by Thomson Reuters Top 500 Impact Factor Journals (2011) 
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Światowa obecność... 

Łatwy dostęp do 
informacji w 
internecie 
przyczynia się do 
rosnącego 
problemu 
plagiatu, który 
stwarza coraz 
większe 
zagrożenie dla 
realizacji 
standardów 
edukacyjnych. 

Największa na świecie baza danych tego typu... 

Stron 
internetowych

Prac studenckich i 
uczniowskich

Publikacji i 
artykułów 

naukowych
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Zredukuj Plagiaty 
Sprawdź prace studentów pod kątem nieprawidłowych cytatów bądź ewentualnego plagiatu poprzez bardzo 

dokładne porównanie prac z zawartością bazy danych. 

 

Podkreślenie 

treści 
 

Wskaźnik 

podobieństwa 

Podgląd źródeł 
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Grade Mark℠ 
PIĘĆ RODZAJÓW OBSZERNYCH OPINII ZWROTNYCH DLA KAŻDEGO TYPU ZADAŃ 
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QuickMarks® 

 

Niestandardowe 
Komentarze 
 

 

Lepszy kontakt 

Elektroniczny & 
Ekologiczny 

Śledź wyniki 

Całodobowy dostęp 
za pośrednictwem 

przeglądarki 
internetowej 
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Aplikacja Turnitin na 
iPada pozwala 
wykładowcom na 
sprawdzanie prac 
dostarczonych przez 
studentów pod 
względem orginalności, 
dodawanie komentarzy 
QuickMark , ogólnych, 
głosowych, a także na 
ocenę według matrycy 
oceny. 

 
Oceniaj z Turnitin for iPad® 
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Ocena Rówieśnicza 
STUDENCI MOGĄ UCZYĆ SIĘ OD SIEBIE NAWZAJEM I DOSKONALIĆ UMIEJĘTNOŚCI 

KRYTYCZNEGO MYŚLENIA. 
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 Łatwa dystrybucja prac 
 
 

 Standardowe lub 
niestandardowe pytania 

oceniające 
 
 

 Anonimowe opinie 
 

 Doskonalenie 
umiejętności krytycznego 

myślenia 
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Partnerzy 
FIRMA TURNITIN NAWIĄZAŁA WSPÓŁPRACĘ Z DOSTAWCAMI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM, CO 

UMOŻLIWIA SZYBKĄ I BEZPROBLEMOWĄ PRACĘ.  
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 Bezproblemowa 
integracja 

 
 

Bezpośredni dostęp 
przez System 

Zarządzania Nauczniem 
 
 

Brak potrzeby 
dodatkowego 

logowania 
 
 

 Łatwy w użyciu 
 
 

 Mniej administracji 
 
 

 Wszystko w jednym, 
znanym Państwu 

systemie 
 
 

 GradeMark 
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Trening and Pomoc 

13 © 2014 iParadigms, LLC  All rights reserved. 

 
 Całodobowe 

wsparcie 
 

Przewodniki dla 
użytkowników 
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Pytania? 

Piotr Antczak 
piotr.antczak@abe.pl 

ABE IPS 
 

Anna Borek  
aborek@turnitin.com 

0845 643 0105 
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“Pragniemy, aby nasi absolwenci posiadali 
właściwą etykę pracy i byli gotowi iść w świat. 

Turnitin pomaga nam ten cel osiagnąć” 
 

Paul Brillson, Instructor Franklin University 

mailto:Piotr.Antczak@abe.pl

