SPOŠTOVANJE AVTORSKIH PRAVIC IN PREPREČEVANJE PLAGIATORSTVA
gradivo za študente in mentorje Evro-PF
Namen tega dokumenta je določiti standarde kakovosti v zvezi s preprečevanjem
akademskega plagiatorstva v zaključnih delih in ponuditi praktična navodila in usmeritve za
odkrivanje in preprečevanje plagiatorstva študentom kot tudi njihovim mentorjem. Med
elemente kakovosti sodi tudi intelektualna poštenost in etičnost v zvezi z uporabo del drugih
avtorjev. Dokument je nastal na podlagi spletne strani www.plagiarism.org, delovnega
gradiva »Preverjanje plagiatorstva na UM (http://www.um.si), »Spoštovanje avtorskih pravic
in preprečevanje plagiatorstva pri pripravi zaključnega dela na UP FM« (www.fm-kp.si) ter
»Plagiatorstvo – obvestilo učiteljem« (www.epf.uni-mb.si).
1 ZAKLJUČNO DELO IN AVTORSKE PRAVICE
Zaključno delo mora vsebovati predpostavke, ki so določene za avtorsko delo v veljavni
avtorskopravni zakonodaji (Zakon o avtorski in sorodnih pravicah). Avtorsko delo je
individualna, intelektualna stvaritev z različnih področij, ki je izražena.
Predpostavka individualnosti zahteva, da je delo osebno, izvirno, vsebuje individualne poteze
oz. je svojevrstno. Kot strokovno ali znanstveno delo, zaključno delo ni v celoti »novo«, torej
ne vsebuje zgolj izvirnih misli in idej. Študent pri pripravi zaključnega dela črpa iz množice
obstoječih avtorskih del in drugih, nevarovanih stvaritev. Te mora uporabiti v skladu z
Navodili za izdelavo zaključnih del (http://evro-pf.si/dejavnosti/knjiznica/navodila-zaizdelavo-diplomskih-in-drugih-zakljucnih-del/), zlasti glede prevzemanja (citiranja in
povzemanja) in dokumentiranja virov.
2 AVTORSTVO ZAKLJUČNEGA DELA – ODNOS MED MENTORJEM IN ŠTUDENTOM1
Avtor zaključnega dela mora biti študent. Mentor študenta usmerja, mu svetuje, daje
navodila in predloge za spremembe ter popravke študentovega zaključnega dela. Mentor naj
se v študentov ustvarjalni proces neposredno ne vključuje. Mentorjeve misli in predlogi so
lahko le gradivo za nove ali razširjene zamisli študenta. Mentor naj ne bo ne avtor ne soavtor
študentovega zaključnega dela.
Primer 1:
Študent napiše zaključno delo. Mentor se z nekaterimi argumentacijami v študentovem
zaključnem delu ne strinja, zato del besedila spremeni, del besedila izbriše in doda nekaj
odstavkov. S tem je mentor predelal študentovo avtorsko delo. Tak poseg presega
sprejemljiv obseg mentorjeve pomoči.
Primer 2:

1 Deli besedila so povzeti po spletni strani http://www.plagiarism.org/ in po delovnem gradivu »Spoštovanje
avtorskih pravic in preprečevanje plagiatorstva pri pripravi zaključnega dela na UP FM«, 2011, dostopno tudi:
http://www.fmkp.si/Files/Izobrazevanje/Pravilniki/SPOSTOVANJE_AVTORSKIH_PRAVIC_IN_PREPRE%C4%8CEV
ANJE_PLAGIATORSTVA_PRI_PRIPRAVI_ZAKLJU%C4%8CNEGA_DELA_NA_UP_FM.pdf.
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Študent napiše zaključno delo. Na podlagi sklepov zaključnega dela želi mentor napisati
strokovni članek. Lahko to naredi brez dovoljenja študenta? Ne. Zaključno delo je avtorsko
delo. Mentor lahko študentove sklepe ustrezno prevzame (citira, povzame) ali študenta prosi
za soavtorstvo, pri čemer morata imeti mentor in študent v skupnemu delu individualni
prispevek. Mentor lahko napiše tudi novo avtorsko delo na isto temo, pri čemer ne uporabi
študentovih sklepov.
Primer 3:
Študent želi objaviti članek, ki je krajša različica njegovega zaključnega dela. Ali potrebuje
dovoljenje mentorja? Ne. Zaključno delo je študentovo avtorsko delo, iz katerega izhajajo vsa
avtorskopravna upravičenja, med drugim tudi to, da lahko odloči kdaj, kako in v kakšnem
obsegu bo njegovo avtorsko zaključno delo objavljeno oziroma predelano in objavljeno.
3 ODGOVORNOST ZA SPOŠTOVANJE AVTORSKIH PRAVIC PRI PRIPRAVI ZAKLJUČNEGA
DELA2
Za spoštovanje avtorskih pravic pri pripravi zaključnega dela je odgovoren študent, pri tem
pa mu mentor pomaga oziroma ga usmerja. Njuno odgovornost je treba jasno razmejiti:
študent mora pri pripravi zaključnega dela dosledno in pravilno prevzeti avtorska dela drugih
avtorjev in slediti ostalim avtorskopravnim pravilom, mentor pa mu mora biti pri tem v
pomoč tako, da ga vodi in usmerja ter opozarja na napake.
3.1 ODGOVORNOST ŠTUDENTA
Študent mora biti pri pripravi zaključnega dela pozoren, katera avtorska dela drugih avtorjev
je uporabil pri izdelavi zaključnega dela in v kolikšnem obsegu. Vsa ta dela ustrezno
prevzame med besedilom in jih dokumentira v seznamu virov in literature, pri čemer sledi
Navodilom za izdelavo zaključnih nalog na Evro-PF.
Zaključno delo mora biti individualno, kar pomeni, da ne sme biti le t.i. zloženka iz drugih
avtorskih in nevarovanih del. Ta nastane, če študent zaključno delo sestavi iz posameznih
citatov in povzetkov, ne doda pa lastnih misli, opažanj, mnenj, analiz, kritičnega
ovrednotenja ipd. Tako zaključno delo ni nujno avtorsko delo, saj ne izpolnjuje predpostavke
individualnosti. Potreben obseg individualnosti v avtorskem zaključnem delu ni kvantitativno
določen, zato naj mentor študenta spodbuja k temu, da naj bo obseg individualnega besedila
primeren glede na temo in vsebino naloge. Obseg individualnosti je namreč težko določiti na
splošno, zato je (poleg študenta) mentor tisti, ki mora presoditi, kolikšen delež
individualnega besedila glede na celotno besedilo zaključnega dela je nujen in primeren.
3.2 ODGOVORNOST MENTORJA

2 Deli besedila so povzeti po spletni strani http://www.plagiarism.org/ in po delovnem gradivu »Spoštovanje
avtorskih pravic in preprečevanje plagiatorstva pri pripravi zaključnega dela na UP FM«, 2011, dostopno tudi:
http://www.fmkp.si/Files/Izobrazevanje/Pravilniki/SPOSTOVANJE_AVTORSKIH_PRAVIC_IN_PREPRE%C4%8CEV
ANJE_PLAGIATORSTVA_PRI_PRIPRAVI_ZAKLJU%C4%8CNEGA_DELA_NA_UP_FM.pdf.
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Mentor se na začetku sodelovanja s študentom pri pripravi zaključnega dela prepriča, da je
študent seznanjen z usmeritvami Evro-PF o varstvu avtorskih pravic in preprečevanju
plagiatorstva in s posledicami kršenja avtorskih pravic. Mentor študenta med drugim obvesti,
da bo v postopku diplomiranja (tudi s pomočjo računalniškega programa) ustrezno
preverjeno, ali in v kolikšnem obsegu je zaključno delo izvirno.
V postopku diplomiranja bo študentovo zaključno delo pregledano tako z vsebinskega in s
tehničnega vidika kot tudi s pomočjo računalniškega programa za odkrivanje akademskega
plagiatorstva. Če se pri tem odkrije plagiat, se lahko zoper študenta sproži disciplinski
postopek. Mentor naj bo ves čas trajanja ustvarjalnega procesa študenta pozoren na
spoštovanje avtorskih pravic, zlasti na ustrezno prevzemanje virov in literature. Mentor pri
sklepnem pregledu zaključnega dela znova preveri ustreznost zaključnega dela z
avtorskopravnega vidika. Mentor je pred odobritvijo ustreznosti dela za zagovor dolžan
zagotoviti spoštovanje Navodil za izdelavo zaključnih nalog. Dolžan je zaprositi za poročilo o
plagiatorstvu in izpolniti Izjavo o ustreznosti zaključnega dela ter jo poslati v Referat
Fakultete.
4 PLAGIAT
4.1 KAJ JE PLAGIAT OZ. MENTORSTVO3
Ko ima mentor pred seboj pisni izdelek, za katerega sumi, da ga študent ni (v celoti) napisal
sam, se mora najprej prepričati, ali gre morda za plagiat ali kaj drugega. Mentor mora znati
razlikovati med plagiatom in drugimi pomanjkljivostmi pisnih izdelkov, kot je na primer
napačno prevzemanje virov. Na tej stopnji mentor študenta ne sme obtožiti plagiatorstva,
lahko pa pri sumu plagiatorstva prosi za predhodno preverbo intelektualne poštenosti
naloge.
Plagiat je prikaz dela drugega avtorja kot lastnega, brez navedbe imena pravega avtorja ali
brez navedbe vira. Pravno gledano gre za kršitev avtorske pravice, pri kateri si nekdo lasti
tuje avtorsko delo. Plagiat je kršitev moralnega upravičenja avtorja do priznanja avtorstva.
Avtor ima izključno pravico do priznanja avtorstva na svojem delu. Pri plagiatu pride pogosto
tudi do kršitve pravice do reproduciranja (poenostavljeno gre za pravico izdelave kopije
avtorskega dela) in predelave (pravica avtorsko delo spremeniti, prevesti in podobno).
Plagiatorstvo pri zaključnem delu se najpogosteje zgodi tako, da:
- plagiator tuje avtorsko delo označi s svojim imenom.
Primer:
Študent seminarsko ali zaključno delo drugega avtorja (ali več delov različnih seminarskih
ali zaključnih del) podpiše s svojim imenom ter odda kot lasten izdelek;
- plagiator pri prevzemanju (citiranju in povzemanju) ne navede imena (pravega) avtorja.
Primer:

3 Deli besedila so povzeti po spletni strani http://www.plagiarism.org/ in po delovnem gradivu »Spoštovanje
avtorskih pravic in preprečevanje plagiatorstva pri pripravi zaključnega dela na UP FM«, 2011, dostopno tudi:
http://www.fmkp.si/Files/Izobrazevanje/Pravilniki/SPOSTOVANJE_AVTORSKIH_PRAVIC_IN_PREPRE%C4%8CEV
ANJE_PLAGIATORSTVA_PRI_PRIPRAVI_ZAKLJU%C4%8CNEGA_DELA_NA_UP_FM.pdf.
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Študent v zaključno delo prilepi odstavek, ki ga je prepisal iz knjige, pri čemer avtorja
knjige ne navede kot avtorja, temveč prikaže, kot da gre za njegovo avtorsko besedilo.
Plagiatorstvo je tudi:
- prisvajanje in prikazovanje idej ali besed,
- kraja ter posredovanje idej in besed nekoga drugega kot svoje,
- uporaba dela nekoga drugega brez navedbe vira,
- literarna kraja,
- predstavljanje kot novo in izvirno idejo ali proizvod, ki je izveden iz že obstoječega vira
nekoga drugega, kot lastno, brez navedbe imena pravega avtorja oziroma brez navedbe
vira.
Za opredelitev plagiata obseg plagiata in njegov pomen nista pomembna. Plagiat je lahko le
en stavek ali celotno delo. Za opredelitev plagiata tudi ni pomembno, ali je umeščen v bolj ali
manj pomemben pisni izdelek, na primer v zaključno delo ali v forumu v e-učilnici. Za
nastanek plagiata tudi ni potrebno, da ima plagiator namen narediti plagiat. Bistvenega
pomena je, ali plagiat dejansko nastane – ali je plagiator tuje delo prikazal kot lastno. Zato
obramba, da plagiator ni želel narediti plagiata ali ni vedel, da je prikaz tujega dela kot
lastnega, plagiat, ni ustrezna.
4.2 KAKO NAJ RAVNA MENTOR V PRIMERU SUMA NA PLAGIAT4
V primeru suma na plagiat sledimo štirim korakom, ki so v nadaljevanju natančneje
obrazloženi:
- 1. korak: prepoznavanje plagiata,
- 2. korak: potrditev suma, da gre za plagiat,
- 3. korak: ocena pomena plagiata in
- 4. korak: ukrepanje v primeru plagiatorstva.
4.2.1 Prepoznavanje plagiata
V akademskem pedagoškem okolju so v praksi najpogostejše oblike plagiata, ko:
- študent tuje avtorsko delo v celoti ali del tujega avtorskega dela podpiše s svojim
imenom in ga odda kot lastni, izvirni izdelek.
Primer:
Študent seminarsko nalogo drugega študenta označi s svojim imenom in jo odda kot
svojo zaključno delo;
- študent tuje avtorsko delo ali del tujega avtorskega dela odda kot svoje, vendar ga ne
podpiše s svojim imenom (npr. pisni izdelek v e-učilnici).
4 Deli besedila so povzeti po spletni strani http://www.plagiarism.org/ , po delovnem gradivu »Spoštovanje
avtorskih pravic in preprečevanje plagiatorstva pri pripravi zaključnega dela na UP FM«, 2011, dostopno tudi:
http://www.fmkp.si/Files/Izobrazevanje/Pravilniki/SPOSTOVANJE_AVTORSKIH_PRAVIC_IN_PREPRE%C4%8CEV
ANJE_PLAGIATORSTVA_PRI_PRIPRAVI_ZAKLJU%C4%8CNEGA_DELA_NA_UP_FM.pdf ter »»Plagiatorstvo –
obvestilo učiteljem«, ki je dostopno na spletni strani:
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2
F%2Fwww.epf.unimb.si%2Fstudenti%2FDokumenti%2520v%2520skupni%2520rabi%2FPlagiatorstvo_obvestilo
%2520uciteljem.doc&ei=jR21UyUN4W_ygPg04DQBg&usg=AFQjCNE9okSZ13GpwTHVv3MnEeVQ8QvIjg&sig2=2
NMSS5Nt-_GYeMK3sqzKsg&bvm=bv.70138588,d.bGQ.
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Primer:
Študent seminarsko nalogo drugega študenta odda v e-učilnico, pri čemer nikjer ne
navede svojega imena;
študent (navidezno) nepravilno citira tuje avtorsko delo tako, da ni jasno, da gre za citat,
pač pa prikaže, da gre za njegove lastne, izvirne misli.
Primer:
Študent vzame polovico seminarske naloge drugega študenta in enkrat v celotnem
besedilu pravilno označi citat, ostale dele prevzetega besedila pa sploh ne označi, temveč
jih prikaže kot svoje izvirno besedilo;
študent uporabi tuje avtorsko delo ali del tujega avtorskega dela in ga za malenkost
spremeni ter ne navede vira, temveč prikaže, da gre za njegove lastne, izvirne misli.
Primer:
Študent seminarsko nalogo drugega študenta malo spremeni, na primer doda nekaj
stavkov k sklepom naloge in doda nekaj povezovalnega besedila, in jo odda kot lastno,
izvirno besedilo;
študent avtorsko delo v tujem jeziku prevede in vključi v lastno besedilo brez navedbe
(pravega) avtorja.
Primer:
Študent znanstveni članek tujega avtorja prevede in malo popravi ter odda kot lastno,
individualno besedilo. Avtorsko delo (ali njegov del), ki je prevzeto od drugega avtorja, se
običajno od ostalega študentovega individualnega besedila razlikuje po slogu, obliki,
kakovosti, stopnji poglobljenosti, kritičnosti, refleksiji in podobno. Mentor naj bo pri
pregledu zaključnega dela pozoren na takšne razlike v besedilu ali na neenotnost oziroma
neskladnost besedila.

4.2.2 Potrditev suma, da gre za plagiat
Ko se pojavi sum na plagiat, mora mentor ta sum raziskati - ga potrditi ali ovreči. Na tej
stopnji mentor študenta ne sme obtožiti, da je naredil plagiat. Plagiatorstvo je treba
dokazati, kar ni pristojnost in naloga mentorja! Mentor le potrdi svoj sum o plagiatorstvu in o
tem obvesti pristojne (glej korak 4 – ukrepanje v primeru plagiatorstva).
Mentor preveri analizo oziroma rezultate poročila, ki ga na prošnjo dobi po elektronski pošti.
Poleg teh rezultatov lahko mentor preveri plagiatorstvo tudi s pomočjo:
- internetnih iskalnikov (Google, Najdi.si…..) ter
- brezplačnih programov za preverjanje besedil, kot sta:
- Doc – cop: http://www.doccop.com/index.html?nc=26819811 (vezan na vsa besedila,
dostopne na www, torej tudi na slovenske v DKUM, je pa dolžina besedila, ki ga
želimo primerjati omejena na 1000 besed) in
- WCOPYFIND: http://plagiarism.phys.virginia.edu/Wsoftware.html.
Če prvotnega besedila ni mogoče najti, lahko mentor individualnost misli preveri pri
študentu. Ta bi moral znati svoje misli pojasniti, dati ustrezni primer, jih kritično ovrednotiti
ipd.
4.2.3 Mentorjeva ocena pomena plagiata
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Ko se mentor prepriča, da gre za plagiat, preveri in oceni, kakšen je pomen plagiata za
zaključno delo in glede na to skladno s pravili fakultete predlaga ustrezen ukrep.
Pomen plagiata mentor oceni s pomočjo naslednjih kriterijev:
1. kvantitativni obseg plagiata: Kolikšen del diplomske naloge je plagiat?
2. vsebinski pomen plagiata: Kako pomemben del diplomskega dela je plagiat? Bi imelo
diplomsko delo, če iz njega izločimo plagiat, smisel? Bi bilo lahko preostalo avtorsko delo
samostojen izdelek? Kaj »ostane od avtorskega dela«, če iz njega izločimo plagiat? Kako
vsebinsko pomemben del diplomskega dela je plagiat, npr. je plagiat sklepni del naloge
ali uvod?
Pomen plagiata mentor oceni glede na oba kriterija. Pomen plagiata je lahko majhen, čeprav
zavzema npr. 30 odstotkov besedila, ker to besedilo ni tako pomembno v vsebinskem smislu.
Lahko pa je že en odstavek, ki je plagiat, npr. v ključnih sklepih naloge, večjega pomena.
4.2.4 Ukrepanje v primeru plagiatorstva
Mentor lahko glede na ocenjeni pomen plagiata ukrepa na naslednje načine:
- pogovori se s študentom v okviru rednega mentorskega dela. Mentor študenta sooči s
svojimi ugotovitvami in mu predstavi svojo oceno pomena plagiata za zaključno delo ter
po svoji presoji od študenta zahteva ustrezne popravke.
Primer 1:
Mentor lahko od študenta zahteva, naj iz zaključnega dela izloči plagiat. To je smiselno,
kadar oceni, da plagiat ni vsebinsko pomemben del zaključnega dela in da ima besedilo
tudi brez plagiata smisel.
Primer 2:
Mentor lahko od študenta zahteva, naj sklepni del zaključnega dela (ki je plagiat) na novo
napiše tako, da oblikuje in argumentira lastno stališče.
Primer 3:
Mentor lahko od študenta zahteva dopolnitev zaključnega dela z ustreznim
prevzemanjem virov (študentu naroči, naj povsod, kjer manjka navedba vira, doda
ustrezen sklic);
- študenta ponovno opozori na dosledno spoštovanje avtorskih pravic drugih avtorjev ter
na sledenje Navodilom za izdelavo zaključnih nalog na Evro-PF. Mentor naj svoje
opozorilo študentu in zahteve po popravkih ustrezno dokumentira, na primer z izpisi
elektronske pošte, s kratkimi zaznamki o datumu in vsebini pogovora s študentom, kadar
je bil pogovor opravljen neposredno (v kabinetu ali telefonsko, prek programa Skype in
podobno);
- zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper študenta. Primernost uvedbe
disciplinskega postopka presodi mentor samostojno in neodvisno glede na zgoraj
navedene kriterije. Pri tem mentor upošteva tudi izkušnje pri sodelovanju s študentom in
dejstvo, ali je bil študent že v postopku zaradi plagiatorstva (če gre za prvo kršitev, je
morda primernejši neformalen razgovor v okviru rednega mentorskega dela).
Primer 1:
Mentor je od študenta zahteval izločitev dela besedila iz zaključnega dela, saj je šlo za
plagiat (ki je bil kopija besedila iz nekega drugega zaključnega dela). Ko je študent
zaključno delo ponovno oddal, je mentor ugotovil, da je študent plagiat izbrisal, namesto
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njega pa dodal novo besedilo. Pozneje je mentor s pomočjo računalniškega programa za
odkrivanje plagiatorstva ugotovil, da je tudi to na novo dodano besedilo plagiat.
Primer 2:
Ko je mentor študentu na pogovoru v okviru rednega mentorskega dela pojasnil, da
oddano besedilo zaključnega dela ne ustreza, saj gre za lepljenko iz štirih zaključnih del in
da zaključnemu delu manjka študentov izvirni, individualni prispevek, se je študent
razburil. Začel je vpiti in mentorju groziti s tožbo.
Ukrepanje Komisije za zagovor zaključnega dela
Plagiat lahko odkrije tudi član Komisije za zagovor zaključnega dela (v nadaljevanju komisija
za zagovor). V tem primeru priporočamo, da o svojih ugotovitvah obvesti drugega člana
komisije za zagovor. Komisija (oba člana soglasno, lahko pa tudi en sam član) lahko glede na
oceno pomena plagiata ukrepa(-ta) na naslednje načine:
- kadar je kvantitativni in vsebinski pomen plagiata zelo velik (gre za »hudo kršitev«),
komisija za zagovor še pred uradnim začetkom zagovora (bodisi nekaj dni prej bodisi ob
uri, ko naj bi se zagovor začel) ugotovi, da niso izpolnjeni vsi pogoji za zagovor, zato se
zagovor ne začne. V zapisniku zagovora komisija navede, da se zagovor ni izvedel zaradi
suma plagiatorstva in predlaga uvedbo disciplinskega postopka;
- kadar je kvantitativni in vsebinski pomen plagiata majhen (gre za »lažjo kršitev«),
komisija zagovor izpelje, vendar v zaključnem delu ugotovi lažje napake in od študenta
zahteva, da zaključno delo dopolni oziroma da napake odpravi. O zahtevanih
spremembah in roku zanje (največ 30 dni) je študent obveščen neposredno na zagovoru
(ustno), poleg tega pa se oboje navede tudi v zapisniku zagovora. Zapisnik se posreduje
Referatu za študentske zadeve Evro-PF, ta pa zapisnik vroči študentu. Komisija za zagovor
v sedmih dneh po prejetju popravkov te pregleda.
A. Če so popravki ustrezni, komisija za zagovor dopolni zapisnik zagovora z ugotovitvijo
končni oceni zaključnega dela in s sklepom o uspešnosti zagovora zaključnega dela.
B. Če študent popravljenega zaključnega dela ne odda v dogovorjenem roku ali komisija
za zagovor oceni, da napake niso bile odpravljene, komisija za zagovor dopolni
zapisnik zagovora z ugotovitvijo o nezadostni (5 nz) končni oceni zaključnega dela.
Predsednik komisije odda dopolnjen zapisnik v Referat za študentske zadeve Evro-PF,
ki obvesti študenta o (ne)uspešnem zagovoru in o oceni zaključnega dela.
Ukrepanje tretjih oseb
Plagiat lahko odkrije tudi kdo drug (npr. prodekan, strokovni sodelavci v Referatu za
študentske zadeve ali v knjižnici). V tem primeru se o sumu plagiatorstva obvesti mentorja.
Obvestilu se priloži morebitne dokaze ali navede, kje so dostopni. Obvestilo se posreduje
tudi v vednost prodekanu, pristojnemu za izobraževanje.
Mentor ukrepa na enega od zgoraj opisanih načinov:
- pogovori se s študentom v okviru rednega mentorskega dela;
- zahteva uvedbo disciplinskega postopka;
- izpelje zagovor z zahtevo po ustreznih popravkih in dopolnitvah zaključnega dela.
Odkritje plagiatorstva po diplomiranju
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Če se po uspešno opravljenem zagovoru zaključnega dela ali po podeljeni diplomi pojavi
utemeljen sum, da je zaključno delo študenta (v celoti ali v delu) plagiat, se o tem obvesti
dekana, ki uvede ustrezne postopke v skladu z veljavnimi predpisi.
4.3 PROGRAM PREVERJANJA PLAGIATORSTVA NA EVRO-PF
Evropska pravna fakulteta izvaja preverjanje plagiatorstva s programom Ephorus.

Nova Gorica, septembra 2014
Priscila Gulič
Vodja knjižnice in založbe
Evropske pravne fakultete
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