System AKAMBIKO to aplikacja internetowa integrująca ministerialne systemy dedykowane
szkolnictwu wyższemu w celu usprawnienia działań pracowników dziekanatów
i promotorów prac dyplomowych.
Stanowi odpowiedź na wymogi Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce związane
z obowiązkiem sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym JSA (art. 76 ust. 2) oraz wysyłki obronionych prac do Ogólnopolskiego Repozytorium
Pisemnych Prac Dyplomowych – ORPPD (art. 347 ust. 4).
AKAMBIKO dzięki integracji umożliwia obsługę kilku systemów z jednego konta
użytkownika, tym samym redukując czas poświęcany przez pracowników na realizację
wymogów ustawowych oraz związane z tym koszty uczelni.
Realizacja wymogów ustawy
PSWiN w 4 prostych krokach:
1. Synchronizacja danych
z POLON
2. Wysyłka pracy do JSA
3. Ocena wyników analizy
4. Wysyłka pracy do ORPPD
Schemat obiegu pracy w aplikacji AKAMBIKO

1. Pracownik dziekanatu (lub promotor) wprowadza pracę dyplomową do systemu AKAMBIKO.
Metadane pracy (imię i nazwisko autora i promotora) są automatycznie uzupełniane
wymaganymi przez system JSA danymi dodatkowymi, synchronizowanymi z Uczelnianym
kontem POLON – Uidami autora i promotora oraz kompletem danych o toku studiów autora.
2. Praca dyplomowa zostaje wysłana do analizy antyplagiatowej w systemie JSA, a po jej
zakończeniu wyniki analizy dostępne są na liście wgranych dokumentów. Promotor ma
możliwość zapoznania się z wynikami analizy w formie przesłanej na jego adres e-mail
wiadomości, po zalogowaniu się do systemu AKAMBIKO lub bezpośrednio w systemie JSA.
Po akceptacji raportu, do systemu AKAMBIKO pobierany jest raport w formie gotowej
do wydruku i załączenia do teczki studenta.

3. Po zakończeniu procesu dyplomowania pracownicy dziekanatu mogą bezpośrednio z systemu
AKAMBIKO wysłać oryginalny plik z pracą dyplomową do ORPPD, korzystając
z automatycznego uzupełniania danych o autorze i jego toku studiów danymi
zsynchronizowanymi z kontem POLON Uczelni.

Jeśli chcą się Państwo więcej dowiedzieć o systemie AKAMBIKO prosimy o kontakt.
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