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TANULMÁNYI HIRDETMÉNY
a KOPI plágiumkereső használatáról
A PPKE JÁK Kari Tanácsa 2014. november 27-i határozatának megfelelően a szakdolgozatok és
diplomamunkák 2014. december 15-től kezdődően ellenőrzésre kerülnek az MTA SZTAKI által
kifejlesztett és más intézmények által is használt KOPI plágiumszűrő alkalmazás segítségével,
amely szövegegyezéseket keres az oda feltöltött dolgozat, valamint az adatbázisban található
anyagok és egyes internetes tartalmak között. Az alkalmazásról a https://kopi.sztaki.hu/ honlapon
találhatók részletes információk.
A szűrés – a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) 1. sz. kari mellékletének módosítása szerint
– a témavezető, illetve az erre kijelölt tanszéki munkatárs feladata, aki a dolgozatot feltölti az
internetes alkalmazásba. A témavezető az ellenőrzés eredményétől függően írja alá a dolgozat
benyújthatóságáról szóló az ún. témavezetői nyilatkozatot. A szakdolgozat (diplomamunka)
bírálatához pedig csatolni kell az ellenőrzés eredményét is nyomtatott formában.
Hallgatói részről ezért különösen fontos feladat, hogy a dolgozat véglegesnek szánt
változatát legkésőbb a leadási határidő előtt három héttel meg kell küldeni a témavezetőnek.
(Ezt a TVSz 1. sz. kari melléklete eddig is előírta.) Újdonság azonban, hogy ezt doc, docx vagy
rtf fájlformátumban, tehát kereshető elektronikus formában kell megtenni. Ennek elmulasztása
esetén a témavezető megtagadhatja a témavezetői nyilatkozat aláírását, s így a dolgozat nem
lesz leadható, ennek hiányában pedig a hallgató záróvizsgára sem tud majd jelentkezni.
Ugyanez lesz a következmény, ha a plágiumszűrés pozitív eredményre vezet.
Az elfogadott módosítások érintik a témavezetői és hallgatói nyilatkozat tartalmát is, s
megtalálhatók a TVSz 1. sz. kari mellékletének 24., 27. és 30. pontjában. Az új nyilatkozat
formanyomtatványa elérhető a kari honlap Hallgatóinknak / Formanyomtatvány menüpontjában,
a Tanulmányi Osztály formanyomtatványai között („Szakdolgozat hallgatói és témavezetői
nyilatkozat”). 2014. december 15-től ezt a módosított nyilatkozatot kell használni és a dolgozatba
az előírások szerint bekötni.
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