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Repozytorium uczelniane jako narzędzie wspierające parametryzację 

jednostek naukowych 

 

Wstęp 

Działanie systemu komunikacji naukowej między uczonymi w dużym uproszczeniu 

polega na upublicznianiu publikacji powstających na podstawie badań naukowych [7, s. 191]. 

Początkowo uczeni w celu wymiany poglądów i myśli kontaktowali się bezpośrednio, później 

korespondencyjnie, a następnie sukcesywnie zaczęli publicznie prezentować wyniki badań 

naukowych w formie listów recenzowanych na forum ogólnym. Po wynalezieniu druku 

zaczęto komunikować się i rozpowszechniać badania naukowe przy pomocy czasopism 

naukowych. W drugiej połowie XX wieku po powstaniu pierwszych elektronicznych 

nośników informacji komunikacja naukowa przeniosła się do środowiska cyfrowego, a po 

powstaniu internetu przestały istnieć bariery czasu i odległości między jednostkami 

badawczymi i przekaz naukowy odbywa się w coraz większym stopniu w czasie 

rzeczywistym [6, s. 26-34; 7, s. 191-192]. Przedmiotami komunikacji naukowej formalnej i 

nieformalnej są: publikacje naukowe, publikacje dydaktyczne, publikacje popularyzujące 

naukę, raporty, dane badawcze, programy komputerowe, dane o projektach, dane o 

laboratoriach i placówkach naukowych, raporty, blogi, prezentacje, dyskusje, poczta 

elektroniczna itp. [5, s. 8-9; 6, s. 92; 6, s. 236]. 

Obecnie systemy informacyjne, których zadaniem jest popularyzacja i 

upowszechnianie informacji naukowej z baz bibliograficznych gdzie przechowywane i 

prezentowane są tylko opisy publikacji zaczynają ewaluować w bardziej złożone systemy 

dające możliwość między innymi: umieszczania pełnych tekstów prac naukowych, 

umieszczania danych o realizowanych projektach, pracach badawczych, wstępnych analiz 



zebranych danych, umieszczania danych o konferencjach naukowych, umieszczania danych 

popularyzujących naukę oraz pomocy dydaktycznych dla studentów. Uwarunkowane jest to z 

jednej strony potrzebami zgłaszanymi przez pracowników naukowych uczelni, studentów, a z 

drugiej strony parametryzacją jednostek na poziomie pojedynczych uczelni i Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz nakładanym przez MNiSW obowiązkiem 

dostosowania się do ciągle zmieniających się przepisów związanych z finansowaniem 

jednostek naukowych [5, s. 9]. 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, nakłada szereg 

obowiązków sprawozdawczych na jednostki naukowe i zobowiązuje je do wprowadzania i 

aktualizowania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym  „POL-on”. System podzielony jest na kilka modułów i znajdują się w nim dane o 

działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych [14]. W Rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o 

Nauce zostały określone szczegółowe zakresy danych jakie mają być wprowadzane do „POL-

on”. Są to miedzy innymi dane o: 

- dorobku publikacyjnym, 

- patentach i praw ochronnych 

- osiągnięciach artystycznych 

- realizacji projektów badawczych (krajowych i międzynarodowych) 

- posiadanych laboratoriach badawczych 

- wdrożonych systemach jakości 

- zorganizowanych konferencjach naukowych 

- nagrodach i wyróżnieniach uzyskanych przez jednostkę i/lub pracowników 

- wydawanych czasopismach 

- prowadzonych bibliotekach (dotyczy zarówno jednostek naukowych jak i uczelni) 

- realizowanych inwestycjach oraz infrastrukturze badawczej 

- wyniku finansowym 

- wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych [8]. 

 



Jednostki naukowe, żeby spełnić obowiązek określony przez wymienioną wyżej 

ustawę i rozporządzenie rozpoczęły uruchamianie lub dostosowywanie własnych systemów 

informacyjnych do wytycznych ministerialnych w celu gromadzenia i przesyłania danych do 

systemu „POL-on”. Systemy służą też między innymi do: wspomagania oceny pracowników i 

jednostek naukowych na poziomie uczelni, wspierania procesów decyzyjnych związanych z 

przekazywaniem środków na badania naukowe i laboratoria badawcze, wspomagania 

współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi [5, s. 9-10]. Tego typu systemy 

rozbudowywane są o dodatkowe funkcjonalności np. jednoznaczną identyfikację 

pracowników uczelni, informację o afiliacji i zatrudnieniu, funkcję do tworzenia zestawień 

bibliograficznych na potrzeby ocen okresowych, wyświetlają punktację ministerialną i 

informacje na temat dostępu do pełnego tekstu publikacji [10, s. 204-205]. 

Na potrzeby tego artykułu nie wdając się w głębsze analizy definicyjne termin 

repozytorium uczelniane rozumiany będzie jako system, w którym  pracownicy instytucji 

mogą udostępniać publikacje pełnotekstowe, archiwizować je i zarządzać nimi [4]. 

Repozytorium może wspierać badania naukowe oraz procesy administracyjne [2]. Może być 

również integralną częścią bardziej złożonego systemu, którego zadaniem jest: 

upowszechnianie wyników badań naukowych w społeczeństwie oraz informacji o kierunkach 

badań, dostarczanie danych do sprawozdawczości i systemów zarządzania uczelnią oraz 

wymiana danych z zewnętrznymi systemami i instytucjami [11]. Przykładem takiego 

złożonego systemu jest Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej [1]. 

W piśmiennictwie naukowym trudno znaleźć opracowania przedstawiające badania 

związane z użytecznością repozytoriów w procesie oceny jednostek i pracowników 

naukowych, których problematyka byłaby podobna do opisywanego w tym artykule. Biorąc 

pod uwagę przedmiot badań, to funkcjonalność pojedynczego systemu opisały Mirosława 

Lewandowska-Tranda i Maria Miller-Jankowska. Przedstawiły one System Bazy 

Wiedzy/Repozytorium jako unikalne rozwiązanie z rozbudowanymi modułami do: 

parametryzacji jednostek, generowania statystyk i raportów, eksportowania danych do 

systemu POL-on, prezentowania informacji o działalności badawczo-rozwojowej jednostek 

naukowych,  informowania o kierunkach prowadzonych na uczelni badań itp. [3]. 

Natomiast badania między innymi na temat otwartego dostępu do zasobów 

publikowanych przez pracowników uczelni i umieszczanych w repozytoriach opisał w swoim 

artykule Remigiusz Sapa. Przeprowadził on badania 21 systemów, które realizują funkcje 

repozytoryjne i stwierdził, że żaden z nich nie pozwala na pozyskanie danych na temat ilości 

dostępnych w nich eprintów (preprinty i postprinty). Scharakteryzował również dwa modele 



organizacji dostępu do tego typu zasobów. W pierwszym modelu dokumenty cyfrowe są 

porządkowane w systemach ze względu na treść. W drugim modelu rzadziej występującym 

zasoby uporządkowane są w kolekcje poszczególnych jednostek lub instytucji i dodatkowo 

mogą być udostępnione w podkolekcjach ze względu na treść [9].  

 

Cel badań i materiał badawczy 

Celem badań było ustalenie w jaki sposób i w jakim stopniu scharakteryzowane 

powyżej systemy wspierają parametryzację jednostek naukowych w uczelniach wyższych. 

Została również przeanalizowana problematyka implementacji otwartego dostępu do 

publikacji naukowych w tego typu bazach. 

W chwili podejmowania badań na podstawie „Wykazu uczelni publicznych 

nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego” ustalono, że w Polsce 

funkcjonuje 59 publicznych uczelni wyższych w tym: 18 uniwersytetów, 18 uczelni 

technicznych, 5 uczelni ekonomicznych, 5 uczelni pedagogicznych, 6 uczelni 

rolniczych/przyrodniczych, 6 uczelni wychowania fizycznego i 1 uczelnia teologiczna (dane z 

01.09.2016 r.)[15]. Dodatkowo w Polsce działa 9 uczelni medycznych (dane z 01.09.2016 r.), 

które są uczelniami publicznymi nadzorowanymi przez ministra właściwego ds. zdrowia [12; 

13]. 

Na podstawie wymienionych wykazów autor przeanalizował strony internetowe 

publicznych uczelni wyższych i bibliotek uczelnianych w Polsce. Ustalił, że w Polsce w 

momencie rozpoczęcia badań uruchomionych było 34 systemy pełniące funkcję 

repozytoriów. Do badania zostały wybrane te systemy, które na podstawie informacji na ich 

stronach biorą udział w parametryzacji jednostek naukowych uczelni, pełnią funkcje 

repozytorium uczelnianego lub ich częścią jest repozytorium oraz są dostępne online. Do 

analizy porównawczej zostało wybranych 7 systemów, które tworzone są przez 2 

uniwersytety, 4 uczelnie techniczne i 1 uczelnię ekonomiczną (zob. Aneks 1). Z analizy 

zostały wyłączone: 

• bibliografie publikacji pracowników uczelni chyba, że były integralną częścią 

całego badanego systemu, 

• repozytoria pojedynczych jednostek uczelni, 

• repozytoria instytutów badawczych Polskiej Akademii Nauk, 

• repozytoria uczelni niepublicznych. 

 



Metoda 

Badania zostały przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2016 roku. W celu utworzenia 

wstępnej listy repozytoriów do badania autor korzystał między innymi z wykazów bibliotek 

cyfrowych i repozytoriów znajdujących się na stronach Federacji Bibliotek Cyfrowych, 

OpenDOAR i Agregatora CEON. Jednak w trakcie wstępnej analizy zebranych danych 

stwierdził, że przy pomocy wymienionych agregatorów nie można ustalić kompletnej listy 

repozytoriów publicznych uczelni wyższych funkcjonujących w Polsce. Dlatego w celu 

wyszukiwania repozytoriów w internecie autor skorzystał z wymienionych wyżej wykazów 

ministerialnych.  

Systemy były badane pod kątem dostępności kilku rodzajów informacji:  

jednoznacznej identyfikacji pracowników uczelni, informacji o afiliacji i zatrudnieniu, funkcji 

do tworzenia zestawień bibliograficznych na potrzeby ocen okresowych, wyświetlania 

informacji o punktacji ministerialnej, informacji na temat dostępu do pełnego tekstu 

publikacji (w przypadku gdy w repozytorium nie jest zdeponowany pełny tekst publikacji), 

informacji o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, dostępu do pełnego 

tekstu publikacji. 

Poszukiwano informacji zamieszczonych bezpośrednio na stronach badanych 

systemów. Analizowane były też poszczególne kolekcje, które przeszukiwane były za 

pomocą wyszukiwania prostego i zaawansowanego oraz poprzez dostępne indeksy. Opisy 

bibliograficzne publikacji nie były badane pod kątem poprawności opisu. 

 

Informacja o osiągnięciach naukowych w systemach repozytoryjnych 

Trzy badane systemy działają na oprogramowaniu OMEGA-PSIR Politechniki 

Warszawskiej, trzy na oprogramowaniu własnym, jeden na oprogramowaniu DSpace 

Massachusetts Institute of Technology (Aneks 1). 

W każdym badanym systemie znajdują się informacje na temat pracowników 

naukowych zatrudnionych na uczelni. We wszystkich podane są informacje o miejscu 

zatrudnienia osób, czyli jednostce podstawowej: wydział/ instytut/katedra i stopień naukowy. 

W przypadku jednego systemu przy autorze podawany jest tylko wydział, ale nie w każdym 

opisie publikacji. Trudno określić czy jest to niekonsekwencja w uzupełnianiu bazy czy 

celowe działania redaktorów. 

W czterech systemach informacja poszerzona jest o e-mail pracownika. Systemy 

udostępniają również statystyki ilości publikacji dla poszczególnych naukowców oraz ich 

sieci współpracy wewnątrz uczelni. Taka informacja zawarta jest w systemach działających 



na oprogramowaniu OMEGA-PSIR. Jednak nie jest w nich jednoznacznie określona afiliacja 

do publikacji. 

Dokładne przypisanie afiliacji podane jest w dwóch systemach (Repozytorium 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, SUW Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania 

Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych). 

W systemach działających  na oprogramowaniu OMEGA-PSIR i w Bazie Wiedzy 

Platon podawana jest informacja na temat wartości indeksu Hirscha dla poszczególnych 

naukowców. Jednak na stronach systemu OMEGA-PSIR jest informacja, że indeks h jest 

wartością przybliżoną, do której informacje pozyskiwane są z repozytorium, internetu i 

zawiera autocytowania. 

W jednym przypadku podawana jest informacja o zainteresowaniach naukowych 

autora i atrybut określony: „na liście filadelfijskiej” (Repozytorium Wiedzy Politechniki 

Wrocławskiej). 

W sześciu badanych systemach w opisach artykułów z czasopism podawana jest 

punktacja z list czasopism punktowanych MNiSW. W większości z nich w opisach innych 

typów publikacji (rozdziały w monografiach i monografie) podawana jest również punktacja 

przypisywana na podstawie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym. W Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego punkty nie są 

dopisywane konsekwentnie do każdej publikacji (dotyczy rozdziałów w monografiach i 

monografii). Tego typu punktacji nie udostępnia system tworzony przez Politechnikę 

Krakowską (SUW Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich 

Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych). Natomiast w Bazie Wiedzy Platon w opisach 

publikacji nie jest podawany żaden typ punktacji. 

Cztery badane systemy posiadają bardziej lub mniej rozbudowane funkcje do 

tworzenia różnego rodzaju zestawień statystycznych i bibliograficznych na potrzeby 

parametryzacji jednostek i pracowników uczelni (Repozytorium Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Baza Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego, Baza Wiedzy Politechniki 

Warszawskiej, Repozytorium Informacji i Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego). 

Najbardziej rozbudowanym systemem pod względem możliwości wprowadzania i 

gromadzenia informacji wymaganych przez MNiSW dotyczących działalności badawczo-

rozwojowej jednostek naukowych jest Baza Wiedzy Platon. Składa się ona z kilku 

połączonych baz m. in.: bazy publikacji, bazy patentów, bazy laboratoriów, bazy ekspertów, 

bazy zespołów badawczych, bazy aparatury, bazy projektów, bazy ekspertyz i wdrożeń. 



Jednak większość wymienionych baz nie posiada żadnych wprowadzonych danych. Wynika z 

tego, że prawdopodobnie system jest we wstępnej fazie rozwoju. Pozostałe systemy 

repozytoryjne poza bazą publikacji (każdy system posiada) albo w ogóle nie posiadają takich 

funkcji albo w bardzo małym zakresie np. projekty i nowe technologie - bazy projektów i 

nowych technologii powstałych na uczelni (Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej, 

Repozytorium Informacji i Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego), konferencje – 

przewodnik, lista konferencji nie tylko organizowanych przez uczelnię ( Baza Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej, Baza Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego, Repozytorium Informacji 

i Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego), dzieła – baza dzieł architektonicznych 

(Repozytorium Informacji i Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego, Baza Wiedzy Politechniki 

Warszawskiej) i wzorniczych (Repozytorium Informacji i Wiedzy Uniwersytetu 

Ekonomicznego). 

Cztery badane systemy oferują możliwość pobierania opisów w formatach m.in. 

Bibtex, RIS, csv oraz eksportu opisów w różnych stylach cytowań (Repozytorium 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Baza Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego, Baza Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej, Repozytorium Informacji i Wiedzy Uniwersytetu 

Ekonomicznego). Są to bardzo przydatne funkcje dla naukowców, którzy chcą zacytować 

znalezione w systemach publikacje. 

Z zebranych danych wynika, że twórcy systemów repozytoryjnych próbują w różnym 

zakresie realizować wytyczne ministerialne w zakresie gromadzenia danych o działalności 

badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Większość z nich dopiero jest w fazie rozwoju 

prawdopodobnie dlatego, że tego typu przedsięwzięcia zaczęły powstawać dopiero od 2012 

roku (Daty uruchomienia podane są w nawiasach w Aneksie 1). Dane w wielu badanych 

systemach są również w fazie wstępnego uzupełniania. Syntetyczne zestawienie badanych 

cech repozytoriów podane jest w tabelach 1 i 2. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Oprogramowanie używane w badanych repozytoriach uczelnianych 

Nazwa oprogramowania OMEGA-PSIR DSpace Oprogramowanie 
własne 



Liczba baz używających 
oprogramowanie 3 1 3 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 2. Liczba systemów repozytoryjnych udostepniających poszczególne 

informacje i dane o osiągnięciach naukowych uczelni. 

 

Informacja o osiągnięciach 
naukowych w systemach 

repozytoryjnych 

Liczba systemów 
repozytoryjnych 

udostępniających 
informację 

Jednoznaczna identyfikacja 
pracowników uczelni 7 
Informacja o miejscu 
zatrudnieniu pracowników 7 
Wyświetlanie adresu poczty 
elektronicznej pracownika 4 

informacja o afiliacji 2 
Indeks Hirscha 4 
Funkcja do tworzenia 
zestawień bibliograficznych na 
potrzeby ocen okresowych 

4 

Informacja o punktacji 
ministerialnej (listy czasopism 
punktowanych MNiSW) 

6 

Możliwość pobierania opisów 
w różnych formatach (np. RIS, 
Bibtex, csv) i stylach cytowań 

4 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Otwarty dostęp w wybranych systemach repozytoryjnych 

Ilość zasobów w otwartym dostępie precyzyjnie da się określić w trzech systemach. W 

każdym z nich kolekcje pełnotekstowe są wydzielone. Jednym z nich jest Repozytorium 

Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie są one udostępniane w specjalnie do tego zdefiniowanej 

kolekcji (nazwa kolekcji: „zasoby repozytorium”), która podzielona jest na osiem obszarów 

wiedzy. W Repozytorium Politechniki Krakowskiej, które jest częścią SUW Zintegrowanego 

Systemu Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk 

Technicznych użytkownik ma możliwość przeglądania eprintów w podziale na wydziały, 



kolekcje i ostatnio opublikowane. W Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej 

zasoby pełnotekstowe można przeglądać według wydziałów i w ich obrębie w podziale na 

typy dokumentów. W pozostałych systemach pełne teksty publikacji wymieszane są z 

opisami publikacji bez dopiętych do nich plików. Wyjątkiem jest Baza Wiedzy Platon, w 

której autorowi nie udało odnaleźć pełnych tekstów publikacji. 

W niektórych bazach dostęp do pełnych tekstów publikacji ograniczony jest do 

terminali na terenie uczelni (Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej, Repozytorium 

Informacji i Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego). 

We wszystkich badanych systemach tworzone są również bibliografie publikacji 

pracowników i tzw. puste opisy bibliograficzne przeważają nad opisami z dopiętym pełnym 

tekstem publikacji. Dobrą praktyką jest też dodawanie do tych opisów linków do pełnych 

tekstów dostępnych na innych portalach w internecie. Linkowanie praktykowane jest w 

większości badanych systemów. W tym przypadku znowu wyjątkiem jest Baza Wiedzy 

Platon, w której autorowi nie udało odnaleźć się linków do zewnętrznych baz. 

 

Podsumowanie 

W wyniku przeprowadzonych badań autor stwierdził, że repozytoria uczelniane z baz, 

które udostępniają, archiwizują i zarządzają pełnymi tekstami publikacji pracowników uczelni 

zaczęły ewaluować w bardziej złożone systemy, które biorą udział w parametryzacji 

jednostek naukowych, agregują nie tylko dane o publikacjach, ale też dodatkowe informacje 

np. identyfikacja pracowników, informacja o afiliacji, punktacja MNiSW, indeks Hirscha, 

eksport opisów, generowanie zestawień na potrzeby ocen okresowych. 

Jednak w porównaniu z liczbą działających w Polsce repozytoriów są to na razie 

pojedyncze próby, które w przyszłości mogą przerodzić się w rozwój specyficznego modelu 

repozytoriów lub jak w większości przypadków są nazywane, zintegrowanych „baz wiedzy”, 

które będą  gromadzić i archiwizować nie tylko publikacje pracowników uczelni, ale 

wszystkie informacje dotyczące działalności naukowo-badawczej jednostek naukowych. 

Dużym minusem tych systemów jest bardzo mały odsetek znajdujących się w nich 

publikacji pełnotekstowych co kłóci się z definicją repozytorium jako systemu, który ma za 

zadanie archiwizować właśnie pełne teksty zamieszczanych w nim publikacji. Przekłada się 

to również na ograniczony dostęp do zamieszczanych w nich publikacji. Część dokumentów 

nie jest dostępna w trybie „open access”. Mała ilość dokumentów pełnotekstowych może być 

spowodowana krótkim okresem działania baz. Najstarsze działają dopiero 4 lata. Jednak 

wydaje się, że rozwój tego typu systemów pozwoli w przyszłości na co raz większy 



nieograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju informacji i publikacji dostępnych na 

uczelniach dla szerszej grupy użytkowników. 
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