UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
URMĂREȘTE COMBATEREA PLAGIATULUI

Identificarea de mecanisme prin care să se elimine frauda în cadrul procesului educațional
reprezintă una dintre provocările sistemului de management al calită
ții în învățământul superior.
Pentru a putea avea o educa
ție de calitate, o componentă importantă o reprezintă și asigurarea
calității rezultatelor studenților, inclusiv prin verificarea originalității lucrărilor elaborate de către
studenți. Prin intermediul proiectului ”Asigurarea calităţii programelor de studii universitare prin
formarea resursei umane şi orientarea spre piaţa muncii” (finanțat din Fondul Social European,
prin programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
Universitatea Babeş-Bolyai dorește să dezvolte o aplicație prin care să poată verifica originalitatea
lucrărilor studenților.
Dezvoltarea internetului și simplificarea posibilităților de copiere a u făcut ca tenta
ția
plagiatului să fie tot mai puternică pentru studenți . Având în vedere și numărul ridicat al
studenților, dificultățile cu care se confruntă cadrele didactice în a identifica studenții care
apelează la lucrări de licență deja elaborate de alții, la plagierea unei bune părți din lucrările lor
prin preluarea exactă a ideilor sau a unor pasaje din diferite (re)surse informaționale, sunt tot mai
mari.
Sistemul electronic anti-plagiat pe care UBBși -l dorește include două componente: a). O
bază de date internă, care să permită verificarea lucrărilor la nivelul întregii universități și b). O
verificare a conținutului lucrării pe internet. Funcţia acestei aplicații este de a identifica pasaje din
lucrările introduse, de a le compara cu lucrările disponibile în baza de date şi pe internet și de a
genera un rezultat privitor la gradul de originalitate al exprimării utilizate de către student.
Verificarea va dubla pe viitor declaraţia pe proprie răspundere pe care fiecare student o face cu
privire la autenticitatea lucrării propuse. Dificultățile întâmpinate în implementarea acestui sistem
sunt legate în special de lipsa reglementărilor legislative privind ce înseamnă plagierea, tipologia
sancțiunilor aplicabile, imposibilitatea identificării tuturor situațiilor de plagiat (spre exemplu,
traducerile dintr-o limbă străină sunt mai dificil de identificat, precum si paragrafele re-frazate).
Prin implementarea acestui sistem de identificareși prevenire a plagiatului, universitatea
urmărește să conștientizeze studenții de importanța componentei etice în procesul educațional.
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