METODOLOGIA
privind procedura de verificare a gradului
de similitudini a lucrărilor academice la
Universitatea Emanuel din Oradea
Pentru a se asigura de integritatea academică a activității de cercetare a studenților,
indiferent de nivelul de studii sau program, s-a inițiat și se aplică următoarea procedură:

1. Studentul / masterandul va accesa prin intermediul Bibliotecii Universității Emanuel
din Oradea serviciul de verificare a gradului de similitudini prin depunerea variantei
electronice (Word) a textului lucrării sale academice (lucrare de licență, lucrare de
disertație sau lucrare academică), cu denumirea fișierului care să conțină numele
persoanei, spre exemplu AAAA Ioan Ioan – lucrare licenta.doc
2. Studenții au posibilitatea și responsabilitatea ca în prealabil să își verifice pe cont
propriu lucrările utilizând cele două licențe ale software-ului instalate pe computerele
de la bibliotecă; verificarea efectuată de aceștia nu are decât rol consultativ,
obiectivul fiind ca studentul să efectueze eventualele corecturi / ajustări înainte de a
depune în mod oficial lucrarea; lucrarea, odată depusă oficial, va fi considerată drept
text final, iar în cazul identificării plagiatului studenții vor putea fi sancționați
conform prevederilor Codului de Etică și Deontologie Profesională al universității.
3. Biblioteca va utiliza software-ul Plagiarism Detector pentru a identifica gradul de
similitudini pentru fiecare lucrare în parte, după cum urmează: se va efectua atât
verificarea “Detect Word-to-Word (maximum exactness) - Sciences”, cât și “Detect
Text Rewrite (maximum detection) - Arts”, realizându-se comparația cu sursele
existente pe internet “Internet check”, cât și cu lucrările care se stochează de la an la
an folosind opțiunea “Check against Folder of Documents”.

4. Rapoartele rezultate ca urmare a verificării lucrărilor de licență și disertație, semnate
de personalul angajat al bibliotecii, se vor transmite cadrului didactic coordonator al
lucrării de finalizare a studiilor prin intermediul studentului.
5. Fiecare domeniu are stabilit gradul de similitudini acceptabil în funcție de natura
domeniului de studiu, după cum urmează:
Domeniul de studiu
Teologie
Asistență socială
Muzică
Limbă și literatură
Management
Cibernetică, statistică și
informatică economică

% max. recomandat
Referenced
20%
7%
40%
Gramatică - 50%
Literatură - 40%
10%
10%

% max. admis pentru
Plagiarism
Max. 3% (exclusiv pentru
expresii uzuale, denumiri,
nume proprii, surse
bibliografice sau alte
asemenea înșiruiri de
cuvinte), cumulat cu 0
(zero) paragrafe/ idei/
propoziții care să nu aibă
sursa indicată

6. Cadrul didactic coordonator va lua aminte la rapoartele oficiale primite, va analiza
toate acele expresii care sunt identificate de către software drept plagiat și va
semnala Comisiei de Etică cazurile în care s-au identificat probleme.
7. În cazul în care lucrarea nu prezintă probleme din perspectiva unui grad de
similitudini superior pragului stabilit, cadrul didactic coordonator poate elibera
referatul necesar înscrierii la examenul de licență/ disertație.
În continuare sunt prezentate câteva screenshot-uri a diferiților pași menționați mai sus.

Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universității Emanuel din
Oradea din data de 15 martie 2019.

Președinte al Senatului UEO,
Conf. univ. dr. Aurelian Botică

