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Zyra e Teknologjisë Informative  

Manuali i përdorimit të Sistemit Antiplagjiaturë – SAP për STUDENTË 

Qasja në Sistemin Antiplagjiaturë - SAP bëhet në linkun sap.uni-prizren.com ose përmes 

webfaqes së Universitetit si në foton e mëposhtme: 

Pas klikimit të linkut hapet faqja e Sistemit Antiplagjiatur – SAP si më poshtë: 

Qasja në sistem bëhet përmes kredencialeve të njëjta me Sistemin e Menaxhimit Universitar – SMU, 

pra studenti duhet të shënoj tek Përdoruesi: numrin personal dhe tek Fjalëkalimi: fjalëkalimin e njëjtë 

me SMU. 
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Pas shënimit të saktë të kredencialeve mundësohet qasja në SAP dhe shfaqet ballina e sistemit si në 

foton e mëposhtme: 

Në ballinë shfaqet përmbledhja e dokumenteve që studenti i ka vendosur në sistem për kontrollim 

për plagjiaturë, të cilat paraqesin:   

• Numri i dokumenteve të dërguar për kontrollim: Studenti e ka vendosur dokumentin në 

sistem për kontrollim dhe ky dokument është dërguar tek profesori dhe është në pritje të 

shqyrtimit nga ana e profesorit 

• Numri i dokumenteve të rikthyer për rishikim: Profesori pas shqyrtimit të dokumentit e ka 

rikthyer te studenti dokumentin për përmirësim me komentet mbi dokumentin 

• Numri i dokumenteve të aprovuar: Studentit i ‘u është aprovuar dokumenti nga ana e 

profesorit  

• Numri i dokumenteve të refuzuar: - Studentit i ‘u është refuzuar dokumenti nga ana e 

profesorit, ku mund të shihen edhe komentet mbi dokumentin 

Studenti për të vendosur një dokument për kontrollim në SAP duhet të klikojë në menynë KONTROLLO 

PLAGJIATURËN. 
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Hapet menyja për kontrollim të plagjiaturës ku duhet të ngarkohet dokumenti në sistem dhe të 

zgjidhen opsionet e kërkimit. 

Hapi 1: Klikoni për të ngarkuar dokumentin tuaj për kontrollim në formatin PDF, .docx, etj. 

Hapi 2: Zgjedhni resurset për kërkim duke selektuar të gjitha opsionet 

Hapi 3: Klikoni butonin Kërko për të filluar kontrollimin 
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Pas klikimit të butoni Kërko fillon procesi i kërkimit nga SAP dhe studenti duhet të pres deri sa të 

përfundojë kërkimi (shih foton e mëposhtme ku sistemi është duke kontrolluar për plagjiaturë)  e 

pastaj ta dërgojë tek profesori. Varësisht nga madhësia e dokumentit për kontrollim procedura e 

kërkimit merr kohë dhe studenti mund të mbyllë llogarinë sepse sistemi SAP vazhdon kontrollimin dhe 

studenti mund kthehet në sistem pasi të ketë përfunduar kontrollimi. 

Pas përfundimit të kontrollimit shfaqet faqja e mëposhtme, ku duhet të klikoni butonin Dërgo tek 

profesori për të dërguar dokumentin tek profesori. Gjithashtu shfaqet edhe butoni Anulo kërkimin në 

rast se dëshironi të anuloni kërkimin e dokumentit tuaj. 

Pasi që të klikoni butonin Dërgo tek profesori ju shfaqet faqja si në foton e mëposhtme ku duhet të 

zgjedhni emrin e profesorit, llojin e dokumentit (punim diplome, punim seminarik, punim shkencor), 

e shënoni titullin e dokumentit dhe në fund e klikoni butonin RUAJ DHE DËRGO për ta dërguar tek 

profesori. 
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Në fund shfaqet konfirmimi se dokumenti është dërguar me sukses tek profesori. 

Profesorit në llogarinë e tij i shfaqet dokumenti i vendosur nga ana e studentit me rezultatet e 

kontrollimit për plagjiaturë, ku shfaqen përqindjet e kontrollimit të marrë nga resurset e brendshme 

dhe të marrë nga resurset online. Gjithashtu profesori ka mundësinë e aprovimit dhe refuzimit të 

dokumentit si dhe mundësinë e rikthimit të dokumentit tek studenti me komentet e nevojshme. 

Në momentin kur profesori e APROVON dokumentin atëherë profesori e nxjerr raportin e plagjiaturës 

me rezultatet e kërkimit i cili duket si në foton e mëposhtme:  
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Tek menyja Dokumentet, studenti mund t’i shoh të gjitha dokumentet që i ka vendosur në sistem për 

kontrollim që i ka dërguar tek profesori. Për secilin dokument paraqiten të dhënat tek cili profesor 

është dërguar, data e dërgimit, data e shqyrtimit dhe statusi i dokumentit. Statusi i dokumentit tregon 

nëse profesori e ka REFUZUAR dokumentin dhe tek butoni Detajet mund të shihni komentet e 

refuzimit të dokumentit që i ka dhënë profesori. 

Nëse dokumenti është aprovuar nga profesori, atëherë shfaqet statusi APROVUAR dhe tek Detajet

mund të shihni ndonjë komentet nëse ka dhënë profesori. 

Nëse tek statusi shfaqet E KTHYER PËR NDRYSHIM tek butoni Detajet mund të shihni komentet e 

profesorit për arsyen e rikthimit të dokumentit. 

Pas klikimit të butonit shfaqet faqja me komentin mbi dokumentin të dhënë nga profesori. Studenti, 

tek butoni Kontrollo dokumentin e ri,  pas përmirësimeve ka mundësi të vendos dokunetin e 

përmirësuar. 
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Sistemi SAP e kontrollon dokumentin (shih fq. 5) dhe studenti duhet të shënojë komentet rreth 

dokumentit me ndryshimet e duhura dhe me klikimin e butonit RUAJ DHE DËRGO e dërgon 

dokumentin tek profesori për kontrollim. 


