INSTRUCŢIUNE
PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SISTEMUL ANTIPLAGIAT ASEM şi
PLASAREA TEZELOR DE LICENŢĂ şi de MASTERAT
pentru Absolvenții Promoției, 2019-2020 – vara
După plasarea celor trei fișiere pdf în sistemul moodle (teza, avizul conducătorului și
prezentarea) va fi obținut accesul pentru plasarea fișierului pdf ce conține teza în sistemul
antiplagiat (veți primi un e-mail în acest sens).
Se va consulta:
1. Regulament privind prevenirea plagiatului în rândul studenţilor/masteranzilor
2. GHID privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă sau GHID privind elaborarea şi susţinerea
tezei de master.
Decizia privind cazul de plagiat o primește o comisie specială.
Procesul de plasare a tezelor în Sistemul Antiplagiat ASEM constă din câțiva pași:
a) Autentificarea în sistemului Antiplagiat și verificarea identității (vle.ase.md). La necesitate
se restabilește parola. În cazul când nu există cont se creează un cont nou.
b) Accesarea serviciului Antiplagiat din meniul sistemului și plasarea tezei (fișierul ce conține
teza și care a fost încărcat în moodle).
c) Șef departament verifică fișierele (tezele) de pe site-ul Comisiei de Licență și din Antiplagiat
și acceptă descărcarea raportului. (raportul va fi printat de către student și copertat în
lucrarea prezentată fizic la departament).

Explicații privind pașii de mai sus.
Autentificarea în sistemului Antiplagiat.
În cazul în care aveți cont pe vle.ase.me și ați uitat parola, aceasta trebuie restabilită.
În cazul când nu există cont - se creează un cont nou.
Pentru Crearea/ Restabilirea Contului se vor urma pașii:
1. Accesați site-ul: http://vle.ase.md

2. Accesați: Login (dacă deja aveți cont în sistem) sau Register.
Remarcă: Pentru logare încercați contul din platforma elearning MOODLE ASEM.
3. Pentru a restabili parola se va accesa linkul Ați uitat numele de utilizator sau parola:

 IMPORTANT!!! La prima accesare a sistemului este necesar de a verifica identitatea
utilizatorului. Pentru aceasta, se va acționa, în partea dreaptă sus a ferestrei, butonul cu numele
și prenumele Dvs. În pagina deschisă, accesați : Validate email and person.
În pagina următoare se vor verifica datele personale (la necesitate se vor face modificări) și se
vor confirma prin introducerea IDNPului.
După aceste acțiuni, veți primi un e-mail cu link-ul de confirmare, care trebuie accesat.
Repetați intrarea în contul din Sistemul Antiplagiat.
Remarcă: Dacă butonul menționat mai sus lipsește, atunci, posibil, verificarea identității a fost
deja efectuată și în partea de sus (lângă Acasă) este prezent linkul: Antiplagiat:

Accesarea serviciului Antiplagiat și plasarea tezei
1. Logați-vă pe vle.ase.md (Se va accesa linkul Login)
2. Accesați linkul Antiplagiat, după care găsiți în pagină linkul Continuă (de culoare verde)

În rezultat va fi deschisă pagina în care va apărea meniul cu rolul studentului:

În cazul în care nu aveți permisiunea (acces) de a încărca fișierul ce conține teza, sistemul Vă va
anunța despre acest fapt:

3. În cazul în care este permisă încărcarea fișierului se va accesa linkul File upload
Remarcă: se va încărca același fișier care a fost încărcat în sistemul moodle.

Șef de departament verifică fișierele și acceptă descărcarea raportului.
Acest raport poate fi accesat doar dacă este acordată permisiunea de către șeful de departament.
Peste câteva minute după plasarea tezei în sistem, acesta va începe verificarea (în cazul în
care conținutul fișierului este accesibil). Doar după aceasta, la departament, se poate verifica dacă
versiunea plasată în sistem corespunde cu originalul (fișierul încărcat pe moodle).
Dacă condițiile necesare sunt îndeplinite șeful de departament va permite accesarea și
descărcarea raportului din sistem pentru student.

Pentru a obține informația referitor la fișierele încărcate se va accesa Reports, din meniul
din partea stângă a ferestrei.

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.
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