INSTRUCŢIUNE
PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SISTEMUL ANTIPLAGIAT ASEM şi
PLASAREA TEZELOR DE LICENŢĂ şi de MASTERAT
pentru Absolvenții Promoției, 2018-2019 - iarna
Pentru Crearea/ Restabilirea 1 Contului în Sistemul Informatic ASEM este nevoie de realizat
următoarele acțiuni:

I.

• http://vle.ase.md

Accesarea sistemului Anti-plagiat2

• Apăsăm unul din butoanele: Login/Register. Utiliați butonul Login în caz că aveți deja cont în
sistemul MOODLE ASEM.
• IMPORTANT!!! La accesarea sistemului este necesar de verificării identitatea utilizatorului
(este necesar doar o dată). Pentru aceasta apăsăm în partea dreaptă sus pe butonul cu numele și
prenumele d-voastră. Pe pagina apărută va fi un buton cu textul: Validate email and person. La
accesare, va fi necesar sa confirmați contul prin intruducerea IDNP, după care, pe e-Mail va fi
expediat link-ul de confirmare, pe care e necesar să-l accesați. Repetați intrarea în cont în
Systemul Antiplagiat.
• Dacă butonul menționat mai sus lipsește atunci posibil verificarea identității a fost deja efectuată
și în partea de sus (lângă Acasă) trebuie să apară un element din meniu

cu denumirea:

Antiplagiat.
• Apăsând butonul veți observa o formă cu datele pentru identificarea persoanei. Dacă Numele și
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În cazul că aveţi un cont în platforma e-learning MOODLE ASEM, vă conectaţi cu
utilizatorul şi parola acesteia. Dacă nu le ţineţi minte, atunci utilizaţi linkul: Aţi uitat numele de
utilizator sau parola? , disponibil 24 din 24 ore, 7 zile pe săptămână.
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Pentru utilizarea sistemului dat, este necesară utilizarea unuia din browser-e: Mozilla
Firefox, Google Chrome (versiunile recente a acestora). Site-ul e în regim de test și se va încărca
(posibil) puţin mai lent.

Prenumele dvs. nu e corect atunci modificați acestea în profilul utilizatorului din platforma
MOODLE ASEM.
• În cazul înregistrării, verificării identităţii persoanei, restabilirii contului va fi trimisă o
informaţie suplimentară spre email-ul dvs. Noi lucrăm pentru completarea sistemului cu noi mesaje
de înştiinţare care vor permite înţelegerea mai bună a sistemului
• De asemenea în cadrul paginii de profil este posibil de generat un cont de poștă ASEM. Pentru
aceasta va apărea un buton sau deja informaţia privind contul generat. Platforma e-mail ASEM o
puteți accesa din cadrul meniului: Despre noi =>Site: ASEM eMail (Microsoft Office 365) sau la

adresa: https://office.com

II. Accesarea formei de încărcare a lucrărilor și vizualizarea raportului
sistemului.
•

Ne autentificăm în cadrul sistemului. Pentru aceasta apăsăm butonul Login și introducem numele
de utilizator (sau email-ul) și parola. În meniu accesăm: Antiplagiat. Dacă acesta nu este, atunci
verificăm în profil necesitatea validării.

•

Vom observă ca pagina se va schimba și va apărea denumirea rolului în sistem și un buton
de culoare verde cu inscripția Continuă (care și îl apăsăm).

•

La încărcarea paginii vom observa din partea stângă operaţiunile disponibile pentru rolul de
student.

•

Apăsăm butonul File upload pentru a încărca teza. Trebuie să menționam că lucrarea poate
fi încărcată doar o singură dată. Formatul accepta este doar PDF.
Dacă nu avem dreptul de a încărca fişiere sistemul ne va atenţiona despre aceasta.

•

•

Dacă în meniul din partea stângă vom alege Reports, atunci obținem informația privind
fișierele încărcate.

Trebuie de ținut cont că pentru moment în raportul studentului nu sunt disponibili indicatorii
sistemului. Informația privind cum a fost procesată lucrarea va fi disponibil doar după procesarea
tuturor lucrărilor și închiderea repozitoriului.

•
•
•
•
•
•

Este necesar de menţionat că:
Răspunderea pentru veridicitatea tezei elaborate o poartă autorul tezei.
Autorul tezei este obligat să verifice corespunderea datelor din profilul utilizatorului cu datele
reale.
La plasarea versiunii preliminare a tezei sub un nume fals, versiunea finală va fi marcată ca
plagiat 100%.
Descrierea indicatorilor utilizați pentru comparație este redată în raportul sistemului
antiplagiat.
Decizia finală privind existență plagiatului îi aparține doar juriului de experți.
Salvarea în formatul (Export în) PDF este posibil în cadrul pachetului Office: Microsoft Office,
Libreoffice/Openoffice, etc. Link util: https://goo.gl/L7Fw4x
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