არა პლაგიატს!
დაიცავი აკადემიური თავისუფლება და
იყავი კეთილსინდისიერი !

აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპები
სხვისი ინტელექტუალური შრომისა და პროდუქტის
პატივისცემა - კვლევაში/ნაშრომში შესაბამისი წყაროს
მითითების გარეშე გამოყენებული იდეა/ფრაზა უნდა იყოს
სტუდენტის/პერსონალის ინტელექტუალური შრომის შედეგი.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, მითითებულ უნდა იქნას წყარო,
შესაბამისი წესის დაცვით. წყაროს მითითების გარეშე სხვისი
შრომის გამოყენება არის პლაგიატი.
ინფორმაციის
სანდოობა
კვლევაში/ნაშრომში
მითითებული/გამოყენებული რაოდენობრივი მაჩვენებლები,
კვლევის შედეგები, ინტერვიუსა თუ გამოკითხვის შედეგები
უნდა იყოს ზუსტი.
მონაცემების
მიზანმიმართული
ან
შემთხვევითი
მოდიფიცირება ითვლება მათ გაყალბებად.
შეფასების ვალიდურობა - ნებისმიერი შეფასებული ნაშრომი
უნდა იყოს სტუდენტის პირადი ინტელექტუალური შრომის
შედეგი.
SPORTUNI იცავს წერის სტანდარტებს !
გამოიყენე აპას სტანდარტი!

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
Info@sportuni.ge

+995 599 582 662
www.sportuni.ge

49 Ilia Chavchavadze Avenue

აკადემიური

პლაგიატის ფორმები

კეთილსინდისიერების
დარღვევის

• პირდაპირი პლაგიატი - სხვისი
ინტელექტუალური შრომის შედეგის
ტექსტის,
იდეის,
კონცეფციის,
ვიზუალური
ან
აუდიო
მასალის,
ნებისმიერი
სახის
მონაცემების
გამოყენება და გავრცელება ავტორის
მითითების გარეშე;
• პერიფრაზირებული პლაგიატი - სხვისი
აზრის საკუთარი სიტყვებით გადმოცემა
ავტორის მითითების გარეშე;
• მოზაიკური პლაგიატი - მოზაიკური
პლაგიატისას სხვადასხვა წყაროებიდან
აღებული მოსაზრებების გაერთიანება;

ფაქტის

დადასტურების შემთხვევაში

განისაზღვრება

შემდეგი

სანქციები:
ა) მიეცეს გაფრთხილება;
ბ) დაწესდეს სპეციალური მონიტორინგი
აუხლოესი 1 წლის განმავლობაში მის
მიერ განხორციელებულ სამეცნიერო და
სხვ. საქმიანობაზე;
გ) შეუწყდეს კონტრაქტი აკადემიურ
პერსონალს;
დ) გაუუქმდეს დამრღვევ პირს ნაშრომი.

• პლაგიატი დაუდევრობით - არასწორი
ციტირება დაუდევრობის გამო;
•საავტორო უფლებების დარღვევა სხვისი ნამუშევრის გამოყენება საავტორო
უფლებების მოპოვების გარეშე;

•თვითპლაგიატი - საკუთარი ნაშრომის
განმეორებით გამოყენება ორიგინალური
წყაროს მიუთითებლად;
• გამოუქვეყნებელი მასალის გამოყენება
ავტორის/წყაროს მითითების გარეშე;
• ვებ გვერდის, ფილმის, სატელევიზიო
გადაცემის გამოყენება ავტორის/წყაროს
მითითების გარეშე;

SPORTUNI იყენებს
STRIKEPLAGIARISM.COM

,,პლაგიატის აღმოჩენის ნებისმიერ შემთხვევაში, სტუდენტი არ
დაიშვება დაცვაზე ან იხსნება დაცვიდან, რაც ფორმდება,
როგორც უარყოფითი სემესტრული შეფასება (იხ. საქართველოს
ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის
2015
წლის
29
სექტემბრის
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება, „პლაგიატის
აღმოჩენის,
თავიდან
აცილების
და
რეაგირების
პროცედურებისა და მექანიზმების“ შესახებ (ოქმი No4, მუხლი
6, 7).’’

Strikeplagiarism
პროგრამა
დაფუძნდა 2002 წელს
აქვს
შემოწმებული
50
მილიონი
დოკუმენტი, და თანამშრომლობს
500 მეტ დაწესებულებასთან აქვს
ქართული ინტერფეისი

