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Repozytorium UJ

Repozytorium UJ –gromadzenie, 
archiwizowanie i udostępnianie dorobku 
naukowego pracowników Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w systemie otwartej nauki

Bibliografia Publikacji Pracowników UJ –
upowszechnianie, popularyzacja i 
informowanie o osiągnięciach naukowych 
uczelni i dokumentacja działalności naukowej 
pracowników UJ
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Zalety Repozytorium UJ

• Zwiększenie liczby cytowań,
• Większe szanse na granty,
• Łatwe i szybkie wprowadzenie publikacji do obiegu naukowego,
• Weryfikacja dorobku naukowego pracowników,
• Wsparcie procesu dydaktycznego,
• Źródło informacji o badaniach prowadzonych na UJ,
• Publikacje widoczne w Google Scholar, BASE, ScientificCommons, 

OpenAIRE,
• Zapewnienie trwałości zasobów cyfrowych powstających na UJ 

(archiwizacja),
• Budowanie renomy Uniwersytetu Jagiellońskiego i podnoszenie jego 

pozycji w rankingach światowych.
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Bibliografia Publikacji Pracowników UJ

• Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie bibliografii publikacji pracowników 
w Bibliotece Jagiellońskiej -Oddział Zbiorów Cyfrowych –Sekcja Repozytorium 
UJ,

• Wskaźniki cytowalności(sumaryczny współczynnik IF, Liczba cytowań, Indeks 
Hirscha) –Biblioteka Jagiellońska –Sekcja Informacji Naukowej,

• Bibliografia zintegrowana z innymi systemami na UJ,
• Funkcjonalności wspomagające proces oceny pracowników naukowych 

(wymiana informacji z system SAP UJ, USOS),
• Automatyczne tworzenie konta użytkownika w Repozytorium UJ,
• Jedno hasło do Repozytorium, poczty i portalu UJ,
• Szkolenia indywidualne i grupowe organizowane przez pracowników Oddziału 

Zbiorów Cyfrowych

Biblioteka Jagiellońska
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Dorobek naukowy pracowników UJ w jednym miejscu

• Tworzenie własnej indywidualnej bibliografii (możliwość eksportu, 
importu do pliku i wydruku),

• Automatyczne przypisywanie punktów z list czasopism punktowanych A, B, C,
• Przypisywanie afiliacji i miejsca zatrudnienia,
• Dopisywanie punktów pojedynczym publikacjom w zależności od punktacji 

przyjętej na poszczególnych wydziałach UJ,
• Uporządkowane metadane w jednym miejscu,
• Szybsze i łatwiejsze przeszukiwanie zasobu,
• Wykorzystanie danych do różnego rodzaju ankiet, analiz i statystyk np. 

wydziałowych, instytutowych, na poziomie całej uczelni,
• Jeden system do obsługi całej uczelni.

Biblioteka Jagiellońska
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Polska Bibliografia Naukowa

Sprawozdawczość Jednostek Naukowych oparta jest na:

a) przepisach ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249)

b) rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29
czerwca 2015r opublikowanego w dniu 3 lipca br. (Dz. U. 2015, poz.
944)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazał system POL-on jako miejsce 
sprawozdawczości uczelni wyższych

PBN (https://pbn.nauka.gov.pl) jest jednym z modułów Pol-on
Baza PBN jest zarządzana przez Index Copernicus International (firma współpracuje 

bezpośrednio z MNiSW)

Biblioteka Jagiellońska
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie systemu informacji o nauce

Rozporządzenie reguluje sprawozdawczość w zakresie:

- dorobku publikacyjnego
- patentów i praw ochronnych
- osiągnięć artystycznych
- realizacji projektów badawczych (krajowych i międzynarodowych)
- posiadanych laboratoriów badawczych
- wdrożonych systemów jakości
- zorganizowanych konferencjach naukowych
- nagród i wyróżnień uzyskanych przez jednostkę i/lub pracowników
- wydawanych czasopism
- prowadzonych bibliotek (dotyczy zarówno JN jak i uczelni)
- realizowanych inwestycji oraz infrastrukturze badawczej
- wyniku finansowego
- wdrożeń wyników badań naukowych lub prac rozwojowych

Biblioteka Jagiellońska
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POL-on

Biblioteka Jagiellońska

POL-index Bazy OPI

System Ewaluacji Dorobku Naukowego

moduł sprawozdawczy
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PBN – harmonogram sprawozdawczości

Do 15 października 2015 r. – uzupełnianie danych sprawozdawanych o dane 
wynikające z treści Rozporządzenia, a nie ujęte w innych bazach (np. Open 
Access etc.)

Do 31 stycznia 2016 r. – wprowadzenie informacji o dorobku za okres IV 
kwartału 2015 r. 

Do 30 kwietnia 2016 r. – wprowadzenie informacji o dorobku za okres I kwartału 
2016 r.

Do 30 lipca 2016 r. – wprowadzenie informacji o dorobku za okres II kwartału 
2016 r.

Biblioteka Jagiellońska
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Moduł sprawozdawczy PBN

- W module sprawozdawczym powinny być wprowadzone tylko opisy publikacji 
naukowych (publikacje popularnonaukowe nie powinny być podawane - Do 
osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach 
[nienaukowych], skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników 
i dzienników oraz wznowień monografii naukowych)*,

- Autor nie może sprawozdawać tej samej publikacji z więcej niż jednej jednostki,
- Z modułu będą usuwane publikacje z niepełnymi danymi, z większa ilością afiliacji 

dla pojedynczego autora,
- Jednostki naukowe, które nie są wymienione w statutach uczelni nie mają możliwości 

złożenia sprawozdania w PBN,
- Po przesłaniu danych władze wydziału zatwierdzają spis publikacji na podstawie 

raportu generowanego z PBN.

* OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
kategorii naukowej jednostkom naukowym
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Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2015 roku

W sprawie: szczegółowego zakresu podstawowych danych bibliograficznych, 
jakie autorzy publikacji mają obowiązek zamieszczać w Bibliografii 
Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy 
Collegium Medicum)

Zarządzenie określa szczegółowy zakres podstawowych danych 
bibliograficznych, jakie autorzy publikacji mają obowiązek zamieszczać w 
utworzonej w ramach Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanej 
dalej BPP UJ.
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Otwarta Nauka

Podstawowe rekomendacje otwartej nauki:

- Otwarta nauka jest podstawą przyspieszenia innowacji,
- Wiedza jest dobrem publicznym,
- Wspieranie otwartych repozytoriów i czasopism,
- Dane badawcze w wolnym dostępie,
- Ponad 200 wiodących uczelni na świecie przyjęło otwarte mandaty zobowiązujące 

pracowników do publikowania w OA (m. in. Harvard University, MIT - Massachusetts Institute
of Technology, Stanford University)

- MNiSW - Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w 
Polsce

Biblioteka Jagiellońska
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Licencje CC – narzędzie Otwartej Nauki

Dostępność online nie oznacza
dostępności prawnej*

Publikacja udostępniona online nadal chroniona jest prawnie na 
podstawie Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych

Biblioteka Jagiellońska

* Mileszyk, Natalia. Otwarte licencje a udostępnianie rezultatów projektów.
ehttp://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/Otwarte-licencje_Erasmus.pdf [10.03.2016]
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Licencje CC
To otwartość prawna i techniczna:

- podstawa dla otwartości technicznej,
- demokratyczny dostęp,
- dostępność w sieci,
- otwartość standardów,
- zwiększanie zasięgu,
- łatwość dystrybucji.

Biblioteka Jagiellońska
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Licencje CC

Creative Commons oferuje twórcom licencje, 
które pozwalają im zachować własne prawa i 
jednocześnie dzielić się swoją twórczością z 
innymi.

http://creativecommons.pl/

Biblioteka Jagiellońska
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Licencje CC
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Licencje CC
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Otwarty dostęp do publikacji – licencje w RUJ

Biblioteka Jagiellońska

•Zawiera informacje o tym, czy publikacja jest dostępna w internecie w otwartym (darmowym) 
dostępie,

•Wersja w Open Access może zostać udostępniona przez wydawcę (ostateczna wersja wydawnicza o 
zastrzeżonym układzie typograficznym) oraz przez Autora (np. preprint, prostprint),

•Pierwszeństwo w uzupełnianiu danych ma zawsze wersja opublikowana przez wydawcę,

Tzn. jeśli w sieci można odnaleźć kilka wersji jednej publikacji, autorską i wydawniczą, pola o 
otwartym dostępie wypełnia się na podstawie wersji wydawniczej.
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Otwarty dostęp do publikacji - licencje

Biblioteka Jagiellońska

•Należy określić licencję na jakiej publikacja jest udostępniona 

•Jeśli publikacja chroniona jest copyrightem, a żadna jej wersja nie 
znajduje się w wolnym dostępie, należy wybrać pole bez licencji 
otwartego dostępu do publikacji. W tym przypadku wszystkie 
pozostałe pola dotyczące otwartego dostępu staną się nieaktywne.
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Otwarty dostęp do publikacji

Biblioteka Jagiellońska

Tryb otwartego dostępu:
Otwarte czasopismo, otwarte repozytorium, inne

Wersja tekstu w Open Access:
Oryginalna wersja autorska (preprint, przed procesem recenzji)
Ostateczna wersja autorska (postprint, wersja recenzowana)
Ostateczna wersja wydawcy (zastrzeżony układ i formatowanie tekstu)

Czas opublikowania w otwartym dostępie:
Przed opublikowaniem, w momencie opublikowania, po opublikowaniu

Liczba miesięcy od momentu opublikowania do udostępnienia w otwartym dostępie. 
Ważna jest liczba miesięcy „między” opublikowaniem a udostępnieniem w OA. Nie zaś liczba 
miesięcy od opublikowania w ogóle (ta będzie zmienna z upływem czasu).



.

.

.

Otwarty dostęp do publikacji - przykłady

Biblioteka Jagiellońska



.

.

.

Pola w opisie publikacji dotyczące konferencji

Biblioteka Jagiellońska

•Pełna nazwa konferencji naukowej (podawana w języku w jakim została ogłoszona)

•data rozpoczęcia i zakończenia konferencji naukowej, (RRRR-MM-DD)

•państwo i miejscowość (podajemy w języku polskim, zapis oryginalny tylko w przypadku braku 
polskiego odpowiednika)

•Należy zaznaczyć czy konferencja jest indeksowana w bazach czasopism i abstraktów: Web of 
Science CoreCollection i Scopus

 http://www.info.sciverse.com/documents/files/scopus -training/resourcelibrary/xls/title_list.xlsx

 http://thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/excel/scholarly -scientific-
research/science-social-science-conferences-1990-2015-may.xlsx         

•Jeśli konferencja jest indeksowana w innych bazach danych, uznanych w środowisku naukowym danej 
dyscypliny naukowej za spełniające kryterium szerokiej dostępności należy podać ich nazwę

http://www.info.sciverse.com/documents/files/scopus-training/resourcelibrary/xls/title_list.xlsx
http://thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/excel/scholarly-scientific-research/science-social-science-conferences-1990-2015-may.xlsx
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Informacje o Open Access w internecie

Biblioteka Jagiellońska

Lista czasopism w otwartym dostępie w bazach:

 Elsevier: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/open-access 

 Springer: http://www.springeropen.com/journals

Informacja na temat liczby miesięcy od momentu opublikowania do udostępnienia w OA: 

 http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-archive

Lista czasopism w OA:

 https://doaj.org/ - Directory of Open Access Journals 

 http://www.oajse.com/index.html - Open Access Journals Search Engine (OAJSE) 

•http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ - informacje nt. polityki archiwizacyjnej czasopism

https://doaj.org/
http://www.oajse.com/index.html
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Arkusz wydawniczy

Biblioteka Jagiellońska

•Pole obowiązkowe w typie KSIĄŻKA oraz każdym wybranym podtypie dla książki (tj. artykuł w 
książce, publikacja pokonferencyjna, słownik, recenzja itp.)

•Arkusz wydawniczy – jednostka obliczeniowa stosowana w wydawnictwie w celu określenia 
objętości zawartości treściowej (tekstowej i graficznej) publikacji. 

•Arkusz wydawniczy wynosi:

 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) prozy, lub

 700 linijek poezji, lub

 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków), lub

 3000 cm² powierzchni ilustracji (także zapisu nutowego, wzorów   matematycznych, 
chemicznych..., diagramów)

•Liczbę arkuszy wydawniczych podajemy w zaokrągleniu do maksymalnie dwóch miejsc po 
przecinku
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Arkusz wydawniczy

Biblioteka Jagiellońska

•Należy policzyć wszystkie znaki, łącznie ze spacjami, bibliografią, przypisami, indeksami, skorowidzami, 
zawartością okładki i obwoluty, itp. 

•Na starszych publikacjach w stopce redakcyjnej podawana jest liczba arkuszy wydawniczych (dla całej monografii). 
Można także skontaktować się z wydawcą w celu ustalenia liczby arkuszy wydawniczych

•Jeśli dysponujemy tekstem w formie elektronicznej, wystarczy wkleić go do dowolnego edytora tekstu,                     
który wskaże liczbę znaków. Np. Microsoft Office – Recenzje: Statystyka wyrazów ; LibreOffice – Narzędzia: Licznik 
słów

•Gdy nie ma tabel, wykresów, obrazków:

Liczba znaków / 40000 = liczba arkuszy

•Gdy są tabele, wykresy, obrazki:

Liczba znaków / 40000 + powierzchnia ilustracji

(wysokość x szerokość) / 3000 cm2 = liczba arkuszy
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Numer projektu

Biblioteka Jagiellońska

•Pole uzupełnia się gdy publikacja jest wydana przy okazji
realizacji projektu lub grantu

•Pole nie jest obowiązkowe, jednak dość istotne, zważywszy na
różnego rodzaju dofinansowania oraz konieczność rozliczania
autorów z otrzymanych grantów. Autor ma możliwość wpisania
numeru projektu i zgromadzeniu w jednym miejscu istotnych
informacji potrzebnych do rozliczenia z publikacji oraz
otrzymanego na ten cel dofinansowania
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Dziękuję za uwagę

Leszek Szafrański
l.szafranski@uj.edu.pl
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