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Ghid de utilizare instrument de verificare antiplagiat pentru studenți 

(instrumentul Blackboard – SafeAssign) 

 

În procesul didactic studenții primesc din partea cadrelor didactice pe parcursul perioadei 

studiilor teme/ lucrări pe care să le elaboreze sub formă de referate, eseuri, recenzii, studii de 

caz, proiecte, lucrări de licență sau lucrări de disertație etc., având la dispoziție tematica, 

bibliografia recomandată și suplimentară. 

Platforma de e-Learning Blackboard poate fi utilizată în acest scop iar pentru acest scop 

fiecare cadru didactic titular de disciplină dispune pe platformă de un spațiu de lucru dedicat 

disciplinei pe care o predă.  

Studenții care au în planul de învățământ o anume disciplină sunt înrolați de facultate pe 

platforma Blackboard în spațiul de lucru dedicat disciplinei respective, prin grija secretariatului 

facultății.  

După momentul înrolării studenților pe platformă titularii de discipline pot comunica prin 

și prin intermediul platformei cu aceștia, pot transmite indicații privind studiul disciplinei 

respective, pot acorda consultații studenților înrolați și le pot solicita să elaboreze/ întocmească 

referate, eseuri, recenzii, studii de caz, proiecte, lucrări de licență sau lucrări de disertație 

etc., configurând tema respectivă în mod  corespunzător.  

Temele/ lucrările elaborate de către studenți sub formă de referate, eseuri, recenzii sau 

lucrări de licență sau disertație pot fi verificate din punct de vedere al originalității (antiplagiat) 

utilizând instrumentul SafeAssign, accesibil pe platforma e-Learning, de către fiecare student în 

perioada premergătoare datei de predare a temei/ lucrării precum și de către cadrul didactic titular 

de disciplină în perioada studiilor. 

Studenții înrolați își încarcă lucrările solicitate pe platforma Blackboard, pot să le verifice 

din punct de vedere al originalității (antiplagiat) și pot să le retransmită corectate, dacă doresc, în 

perioada premergătoare datei de predare a lucrării.  

Pe tot parcursul semestrului cadrele didactice titulare de discipline pot urmări evoluția 

elaborării lucrărilor în ansamblu precum și de către fiecare student în parte având posibilitatea 

îndrumării studenților în grup sau individual în scopul obținerii rezultatului așteptat. 

Instrumentul “SafeAssign” disponibil pe platforma e-Learning Blackboard permite 

studenților și cadrelor didactice să verifice originalitatea lucrărilor (antiplagiat), este un 

instrument util pentru încurajarea întocmirii de teme originale și a practicii corecte de citare a 

surselor consultate de către autori. El este utilizat pentru a preveni plagiatul și pentru a da 

posibilitatea de a ajuta autorii în procesul de verificare a propriilor lucrări. Cu ajutorul acestui 

instrument pus la dispoziție de platforma de e-learning Blackboard, conținutul lucrărilor 

transmise de autori este verificat pentru a fi identificate eventualele porțiuni de text care coincid 

sau se aseamănă cu porțiuni de text dintr-o serie de lucrări academice, comparându-le. 

Instrumentul „SafeAssign” este eficient atât ca un factor de descurajare a plagiatului cât și ca 

instrument educațional. 
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Pentru utilizarea instrumentului de verificare a originalității lucrării studenții parcurg 

următoarele etape: 

1. Autentificarea în sistem la adresa ush.blackboard.com pe bază de username și parolă: 

 

 

2. Se alege din listă cursul dorit. Temele/ referatele/ studiile de caz/ proiectele/  lucrările de 

licență sau disertație se referă la diverse referate, eseuri, lucrări individuale sau colective 

redactate în format electronic (Word, PDF, text etc. ) care se pot încărca în cursul respectiv 

(de la orice adresă de Internet) cu ajutorul platformei de e-learning, în vederea verificării 

originalității lucrării și evaluării ei de către cadrul didactic. 

 

3. Se apasă link-ul configurat de fiecare cadru didactic pentru încărcarea de către studenți a 

temelor/ referatele/ studiile de caz/ proiectele/  lucrările de licență sau disertație. 

Clic pe 

denumirea 

cursului 
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El este reprezentant pe platforma Blackboard  cu pictograma:                   

 

În exemplul de mai jos cadrul didactic a configurat pe platforma Blackboard o temă pentru 

încărcarea unei lucrări de tip licență/ disertație: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. În secțiunea ASSIGNMENT SUBMISSION se alege Browse My Computer 

 

și se selectează din calculatorul personal lucrarea de licență/ disertație pentru care urmează să fie 

verificată originalitatea și apoi se apasă Open: 

 

Clic pe 

denumirea 

link-ului 
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5. Se apasă butonul Submit pentru încărcarea lucrării în sistem: 
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6. În zona de conținut va apare lucrarea încărcată: 

 

 

7. Procesarea lucrării și generarea Raportului de originalitate poate dura de la câteva minute 

la mai multe zile, în funcție de numărul de pagini și de încărcarea serverului. Pentru 

vizualizarea raportului se apasă butonul SafeAssign - View Originality Report: 

  

8. De regulă, se poate trimite o singură dată o temă/ referat sau lucrare de licență/ disertație.  

Dacă se dorește editarea, ștergerea sau retrimiterea unei teme/ referat sau lucrare de 

licență/ disertație, se contactează cadrul didactic/ tutorele și se solicită acest lucru. Rețineți 

că există o limită a dimensiunii fișierului de 10 MB. Dacă fișierul dvs. este mai mare de 

10 MB, instrumentul SafeAssign nu va putea să o proceseze. 

 

Rapoartele de originalitate generate de instrumentul „SafeAssign” furnizează informații 

detaliate privind asemănările găsite între lucrarea transmisă și sursele existente. Raportul de 

originalitate identifică toate blocurile de text asemănătoare.   

Raportul de originalitate indică, exprimat în procente, măsura în care o lucrare se 

aseamănă cu sursele existente. Raportul de originalitate identifică toate blocurile de text 

asemănătoare și indică sursa pentru fiecare secțiune a lucrării. Este responsabilitatea utilizatorilor 

să analizeze și să identifice dacă textul evidențiat ca fiind asemănător este corect evidențiat sau 

nu. Detalierea fiecărei asemănări din text previne erorile datorate diferitelor standarde de citare. 
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Raportul generat de instrumentul „SafeAssign” cuprinde următoarele secțiuni: 

• Report Information; 

• Citations; 

• Manuscript Text. 

Report Information cuprinde informații privind raportul și apar în partea dreaptă a 

raportului. Se afișează date privind lucrarea, cum ar fi autorul, procentajul de asemănare, 

numărul de cuvinte al lucrării și când a fost trimisă. Dacă autorul a inclus atașamente multiple 

ele apar în această secțiune. Există și posibilitatea de a fi afișată o versiune imprimabilă a 

raportului. Pentru aceasta, în partea de sus a raportului se apasă pe icoana ce reprezintă o 

imprimantă. 

Citations – în partea dreaptă a raportului sunt listate sursele ce conțin texte cu care se 

aseamănă texte din lucrare. 
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Manuscript Text – în partea stângă a raportului este secțiunea în care este afișată lucrarea 

analizată; sunt evidențiate cu diverse culori toate blocurile de text asemănătoare. Fiecare sursă 

are o culoare specifică (raportul poate afișa până la 30 de culori unice pentru 30 de surse 

diferite). Textul din sursa respectivă este evidențiat cu culoarea sursei respective identificată 

și printr-un număr unic. Prin clic pe un bloc de text evidențiat ca asemănător se vor afișa 

informații privind sursa originală și probabilitatea ca acel bloc de text sau frază să fie copiată 

din acea sursă; un nou clic pe același bloc de text determină ascunderea acestor informații. În 

panoul din partea dreaptă se poate da clic pe Show/Hide All Highlighting pentru a elimina 

evidențierea în culori a tuturor textelor asemănătoare. Se poate elimina evidențierea unei 

singure surse prin clic pe icoana Remove or Show Highlighting  din dreapta unei surse. 

Pentru a se afișa informații privind sursa originală și procentajul de probabilitate ca blocul 

respectiv de text să fie copiat se dă clic pe blocul respectiv de text. 
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Pentru a nu se mai afișa informații privind sursa originală și procentajul de probabilitate ca blocul 

respectiv de text să fie copiat se dă din nou clic pe blocul respectiv de text. 

 


