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Dėstytojas (darbo vadovas, konsultantas, gynimo komisijos narys ir pan.) eLABa sistemoje gali peržiūrėti
studentų darbus, tikrinti plagiatą ir suteikti leidimą studentui ginti baigiamąjį darbą.

1. Prisijungimas
Svetainėje www.elaba.lt pasirenkame meniu Teikti dokumentus į talpyklą, suvedame prisijungimo
duomenis
Prisijungimo prie sistemos duomenys :
Vartotojo vardas – tabelio numeris;
Slaptažodis – 4 paskutiniai asmens kodo skaičiai.

Prisijungus, patikrinti „Mano profilį“ ir atnaujinti (jeigu reikia) el. pašto adresą.
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2. Įvestų studentų darbų peržiūra
Dėstytojo dokumentų lange iš pateikto sąrašo pasirinkite ar paieškos pagalba suraskite studento
darbą ir pasirinkite redagavimo veiksmą

.

Atsidariusiame lange pažiūrėkite ar studentas teisingai užpildė duomenis apie studijų baigiamąjį
darbą. Jei pastebėjote netikslumų lango apačioje bloke Būsena įrašykite pastabą, bloke Veiksmai
pažymėkite Perduoti autoriui patikslinti ir išsaugokite
prašymą pataisyti duomenis.

. Tokiu būdu studentas gaus

3. Sutapties patikra studento darbe
eLABa talpykloje galite patikrinti, ar studento darbe nėra teksto sutapimų su kitų autorių
dokumentų tekstais (ar studentas neplagijuoja kitų autorių darbų). Bloke Pridedami failai prie
studento darbo pagrindinio failo matysite sistemos automatiškai paskaičiuotą sutapimų procentą:
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Galimi trys originalumo ataskaitos atvaizdavimo būdai:
a. Kompaktiško originalumo ataskaitos vaizdavimo pateikiama informacija
b. Susijusio teksto fragmento peržiūra
c. Rašto darbo originalumo ataskaitos išplėstinio atvaizdavimo informacija
d. Suvestinės spausdinimas
Kompaktiško originalumo ataskaitos vaizdavimo pateikiama informacija

Rašto darbo metaduomenys – rašto darbo metaduomenų srityje pateikti rašto darbo metaduomenys:
darbo pavadinimas, autoriaus, darbo vadovo, recenzento, oponento vardai ir pavardės, mokslo įstaiga bei
darbo parašymo metai.
Panaudotų apgaulės priemonių sąrašas – panaudotų apgaulės priemonių sąrašo srityje išvardytos visos
rašto darbe panaudotos apgaulės priemonės. Jei rašto darbe nepanaudota jokia priemonė, tuomet ši sritis
neatvaizduojama.
Susijusių teksto fragmentų sąrašas – susijusių teksto fragmentų sąrašo srityje pateikiamas sutapimų
sąrašas. Kiekvienas sąrašo elementas yra aktyvus ir paspaudus ant jo išskleidžiamas sutampančio teksto
fragmentas. Ant kiekvieno sąrašo elemento yra parašyta į kurį kitą rašto darbą šis teksto fragmentas yra
panašus.
Panašumo procentas – panašumo procento srityje pateikiamas bendras sutampančių teksto žemiau
pavaizduotas susijusio teksto fragmento fragmentų procentas.
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Navigacijos meniu – meniu mygtukas nusispalvina žalia spalva, kai naudotojas yra tą mygtuką
atitinkančiame puslapyje.

Susijusio dokumento metaduomenys – susijusio dokumento metaduomenų srityje pateikti susijusio rašto
darbo metaduomenys: darbo pavadinimas, autoriaus ir darbo vadovo vardai ir pavardės, mokslo įstaiga bei
darbo parašymo metai.
Sutampantis teksto fragmentas – sutampantis teksto fragmentas atvaizduojamas raudonu tekstu.
Kontekstas – atvaizduojant susijusį teksto fragmentą paimama dalis konteksto, kad būtų galima suprasti iš
kokios teksto dalies paimtas šis teksto fragmentas.

Teksto fragmento žymėjimo meniu – teksto fragmento žymėjimo meniu skirtas teksto fragmentą pažymėti
kaip plagiatą, citatą arba kitą. Pasirinkus kita, žemiau meniu mygtukų atsiranda sritis, kurioje galima įrašyti
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komentarą apie susijusį teksto fragmentą. Kuomet pažymimas teksto fragmentas kaip citata ar kita, tuomet
uždarius susijusio teksto fragmento peržiūros langelį bus perskaičiuojamas panašumo procentas ir ta teksto
dalis bus pažymima žalia spalva.
Susijusio dokumento sutampantis teksto fragmentas – susijusio dokumento sutampančio teksto fragmentas
atvaizduojamas raudona spalva.
Susijusio dokumento kontekstas – atvaizduojant susijusio dokumento susijusį teksto fragmentą paimama
dalis konteksto, kad būtų galima suprasti iš kokios teksto dalies paimtas šis teksto fragmentas.
Naudojant išplėstinio atvaizdavimo ataskaitą ir darbo vadovui turint informacijos, kad sutapimo procentas
gali būti netikslus, yra galimybė sutapimo procentą perskaičiuoti iš naujo. Norint šią funkciją atlikti kairėje
meniu pusėje reikia pasirinkti „Analizuoti iš naujo“. Atkreipiame dėmesį, kad pasirinkus funkciją „Analizuoti
iš naujo“ visi ankščiau sužymėti teksto fragmentai kaip plagiatas, citata ar kita pasinaikina.
Suvestinės spausdinimas

Rašto darbo metaduomenys – rašto darbo metaduomenų srityje pateikti rašto darbo metaduomenys:
darbo pavadinimas, autoriaus, darbo vadovo, recenzento, oponento vardai ir pavardės, mokslo įstaiga bei
darbo parašymo metai, bendras panašumo procentas, esminių žodžių skaičius.
Panaudotų apgaulės priemonių sąrašas – panaudotų apgaulės priemonių sąrašo srityje išvardytos visos
rašto darbe panaudotos apgaulės priemonės. Jei rašto darbe nepanaudota jokia priemonė, tuomet ši sritis
neatvaizduojama.
Susijusių dokumentų sąrašas – susijusių dokumentų sąrašo srityje išvardyti visi susiję dokumentai. Šiame
sąraše lentelės pavidalu pateikta susijusio rašto darbo pavadinimas, autoriaus bei darbo vadovo vardai ir
pavardės, įstaiga bendrų esminių žodžių skaičius, panašumo procentas.
Citatos – citatų srityje pateikta teksto fragmentų sąrašas pažymėtų kaip citata lentelės pavidalu, kurioje
pateikta naudotojo, pažymėjusio, jog tai citata vardas ir pavardė, bei žymėjimo data.
Kita – kita srityje pateikta teksto fragmentų sąrašas pažymėtų kaip kita lentelės pavidalu, kurioje pateikta
naudotojo, pažymėjusio, jog tai kita vardas ir pavardė, žymėjimo data bei komentaras.
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4. Veiksmai atlikus darbo duomenų ir sutapties patikrą
Jei studento darbas užregistruotas teisingai ir atitinka reikalavimus, galite perduoti darbą tolesnėms gynimo
procedūroms.

Išsaugoti duomenis nekeičiant dokumento būsenos – galite išsaugoti Jūsų darytus pakeitimus ir tęsti darbą
su dokumentu vėliau. Pasirinkus šį veiksmą darbas nebus perduotas tolesnėms gynimo procedūroms.
Perduoti autoriui patikslinti – studentas gaus pranešimą papildyti ar pakoreguoti baigiamojo darbo
duomenis.
Perduoti autoriui pasirašyti/atsispausdinti – studentas gaus pranešimą apie tai jog darbo vadovas patvirtino
darbą gynimui.

Veiksmai: pasirinkti perduoti autoriui pasirašyti, paspausti

6

