
Sutapties patikros programa URKUND 

URKUND programa nustato sutaptis su atvirosios prieigos šaltiniais, esančiais internete, leidėjų medžiaga (pvz. Digital 

Scientific Archive, ProQuest ir kt.) bei URKUND bazėje esančiais studentų darbais.  Šią programą galima naudoti 

anglų, lietuvių ir kitomis kalbomis parašytiems rašto darbams ir baigiamiesiems projektams.  

KTU biblioteka iki 2018-07-31 prenumeruoja programos variantą, kurio pagalba sutapties patikrą galima atlikti tekstą 

siunčiant el. paštu.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisijungimas vadovui 

Vadovas gauna URKUND sistemos kvietimą užsiregistruoti, užsiregistruoja sistemoje ir praneša studentui, kokiu el. 

pašto adresu (xxxxx.xxxxxxxxxx.kut@analysis.urkund.com) atsiųsti darbą patikros analizei. 

SVARBU: nuoroda vadovui atsiųstame kvietime lieka aktyvi 96 valandas. Jei per šį laikotarpį vadovas sistemoje 

neužsiregistruoja, reikia prašyti URKUND administratoriaus (support@urkund.se) atsiųsti naują kvietimą. 

El. paštu gaunamas kvietimas registruotis URKUND programoje atrodo taip: 

 

Pasirinkite šio pranešimo pabaigoje matomą nuorodą į asmeninę pašto dėžutę ir registruokitės: 

 

 

 

Vadovas  

Gauna URKUND sistemos 
kvietimą užsiregistruoti. 
Užsiregistruoja URKUND 
sistemoje ir praneša studentui,  
kokiu el. pašto adresu atsiųsti 
darbą analizei.  
 

Studentas  

Parašęs darbą, nusiunčia 

vadovo nurodytu el. pašto 

adresu.  

URKUND  
- Siunčia studentui  
patvirtinimą, kad gavo darbą. 
- Lygina teksto turinį su kitais 
turimais tekstais ir siunčia 
rezultatus į vadovo pašto 
dėžutę.  
  

Vadovas  

Prisijungia prie URKUND 

paskyros, analizuoja 

patikros rezultatus, 

atsispausdina ataskaitą.  

mailto:support@urkund.se


 

 

Užsiregistravus reikia prisijungti:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Prisijunkite prie sistemos su susikurtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu:  

 

Pirmą kartą prisijungę vartotojai mato tokį langą: 

 

 

Dokumentų įkėlimas patikrinimui 

Vadovui užsiregistravus URKUND programoje, sukuriamas URKUND elektroninio pašto adresas, kurį vadovas turi 

nusiųsti studentui:  

xxxxx.xxxxxxxxxx.kut@analysis.urkund.com 

 

Studentas siunčia baigiamąjį projektą PDF formatu šiuo elektroninio pašto adresu. 

Elektroninį laišką su nuoroda į plagiato patikrą gausite tuo adresu, kurį nurodėte registruodamieisi URKUND sistema 

(institucijos el. paštas xxxxx.xxxxxxxxxx@ktu.lt). 

Paspaudę nuorodą Click here to open the analysis, pateksite į URKUND sistemą ir pamatysite sutapties patikros 

rezultatus:  

  

 



 

 

Kairėje matomas studento atsiųsto darbo pavadinimas ir URKUND sistemos numeris (Document), taip pat nuoroda į 

studento jums siųstą žinutę (Show full message). 

Sutapties procentą sistema paryškina. Kuo spalva intensyvesnė, tuo sutaptis didesnė.  

Dešinėje pusėje matomas susijusių teksto fragmentų sąrašas. Pirminiai šaltiniai pažymėti mėlynai, antriniai – pilkai. 

Kairėje pusėje paspaudę ant spalvoto vertikalaus brūkšnio, dešinėje pamatysite sutapties šaltinį. Pasirinkus šaltinį, su 

kuriuo yra sutaptis, programa nukreips į jį automatiškai. 

 

 

Nuėmus varnelę dešinėje pusėje, sistema nebelygins darbo su tuo šaltiniu ir bendras sutapties procentas sumažės.  

Peržiūrėję visas sutaptis, spauskite mygtuką Export ir gausite originalumo ataskaitos suvestinę PDF formatu, kurią 

galėsite atsispausdinti. 

Atsižvelgdami į suvestinėje pateiktą informaciją, priimsite sprendimą, ar darbas yra originalus ir gali būti ginamas.  

 



 

 

Atsispausdinkite pirmą originalumo ataskaitos suvestinės lapą, kuriame matosi sutapties procentas. 

Svarbu! Kadangi ataskaitoje nesimato darbo autoriaus pavardės ir darbo pavadinimo, vadovas ataskaitos 

lape užrašo studento vardą, pavardę ir darbo pavadinimą (ta kalba, kuria parašytas darbas).  

 

 

Įrankių juostos mygtukai 

 

Mygtukų pagalba galima: 

1. Hide disabled alternative matches – paslėpti alternatyvias sutaptis (tai antriniai šaltiniai, su kuriais sutampa 

analizuojamas tekstas). 

2. Hide detailed text differences – paslėpti tekstų skirtumų detales.  

3. Highlighting quotes – spalva pažymėti citatas. 

4. Show brackets – spalva pažymėti skliausteliuose esantį tekstą.  

Daugiau informacijos apie URKUND rasite adresu http://www.urkund.com/en/ 
 
Jei turite klausimų, prašome kreiptis į institucinės talpyklos vadybininkę  
Editą Ražanskaitę edita.razanskaite@ktu.lt, tel. +370 37 300 652.   

http://www.urkund.com/en/
mailto:edita.razanskaite@ktu.lt

