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Uwagi od autorów 

System Ω-Ψ
R
 podlega dynamicznemu rozwojowi. 

Dlatego też niniejsze opracowanie zostało przygotowane w sposób ogólny i przedstawia informacje 

zgodne z wersjami 1.0 - 1.2.5. Oznacza to, że niektóre ekrany mogą pochodzić z poprzedniej wersji, 

jednakże treść obrazu oddaje w sposób wystarczający funkcjonalność i sposób korzystania z systemu.  

 

Zespół dokłada szczególnych starań, aby informacje istotne dla użytkowników systemu były w tym 

opracowaniu zamieszczone. 

 

Ewentualne niedoskonałości prosimy zgłaszać do administratora systemu. 



 

 

4 

Spis treści 

 

1. Wstęp .................................................................................................................................. 5 

2. Zarządzanie użytkownikami ............................................................................................... 6 

3. Struktura instytucji i pracownicy ........................................................................................ 7 

3.1. Afiliacje ....................................................................................................................... 7 

3.2. Autorzy i pracownicy ................................................................................................. 13 

4. Bazy Pomocnicze ............................................................................................................. 18 

4.1. Autorzy instytucjonalni i inne instytucje ................................................................... 18 

4.2. Konferencje (wydarzenia) .......................................................................................... 19 

4.3. Konferencje (tytuły) ................................................................................................... 21 

4.4. Czasopisma i serie ..................................................................................................... 21 

4.5. Funkcje zmian globalnych ......................................................................................... 23 

4.6. Języki ......................................................................................................................... 30 

4.7. Kraje, organizacje (do patentów) ............................................................................... 31 

4.8. Obszary, dziedziny, dyscypliny nauki ....................................................................... 32 

4.9. Kierunki studiów, specjalności .................................................................................. 34 

4.10. Typy projektów ...................................................................................................... 35 

4.11. Typy aktywności .................................................................................................... 37 

4.12. Typy danych słownikowych ................................................................................... 38 

4.13. Dane słownikowe ................................................................................................... 39 

5. Inne funkcje administracyjne............................................................................................ 40 

5.1. Import ........................................................................................................................ 40 

5.1.1. Wykorzystanie formatu BibTeX ........................................................................ 40 

5.1.2. Generowanie formatu BibTeX z danych ankiety jednostki (Excel) ................... 41 

5.1.3. Kolejne kroki przy konwersji danych z formatu ankiety jednostki do formatu 

BibTeX: ............................................................................................................................ 42 

5.1.4. Uwagi ................................................................................................................. 42 

5.2. Pozyskiwanie danych z Internetu za pomocą Zotero ................................................. 43 

5.2.1. Instalacja i konfiguracja ..................................................................................... 43 

5.3. Korzystanie z zasobów Intenetowych na przykładzie google scholar ....................... 43 

5.4. Korzystanie z zasobów Internetowych na przykładzie BazTech ............................... 44 

5.5. Import danych w formacie BibTeX do SBW ............................................................ 44 

5.5.1. Wykaz formuł wyszukiwawczych wykorzystywanych do sprawdzania 

poprawności opisów bibliograficznych pod kątem wymagań PBN ................................. 46 

5.6. Konfiguracja .............................................................................................................. 49 

5.1. Konfiguracja Wdrożenia ............................................................................................ 49 

5.2. Konfiguracja Repozytorium ...................................................................................... 49 

5.3. Narzędzia ................................................................................................................... 50 

5.4. Statystyki ................................................................................................................... 50 

6. Ostatnie rozszerzenia w bazie .......................................................................................... 50 

7. Załącznik 1. ...................................................................................................................... 52 

8. Załącznik 2. ...................................................................................................................... 54 

 



 

 

5 

 

1. Wstęp 

 

Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla administratorów systemu Omega-PSIR na poziomie 

aplikacji i opisuje czynności administracyjne, które może wykonywać z wykorzystaniem funkcji 

dostępnych  na panelu redaktora użytkownik, któremu nadano rolę ‘admin’. 

Opracowanie składa się z 6 rozdziałów. W Rozdziale 2 przedstawiono narzędzia zarządzania 

użytkownikami. W Rozdziale 3 przedstawiono własności systemu kluczowe z punktu widzenia 

administratora i konfiguracji systemu. Rozdział 4 stanowi  dokładną dokumentację baz 

pomocniczych. Rozdział 5 poświęcony jest funkcjom administracyjnym. 

Rozdział 6 przedstawia wprowadzone ostatnio rozszerzenia i usprawnienia w bazie. 
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2.  Zarządzanie użytkownikami 

 

Zarządzanie użytkownikami jest jedną z funkcji administracyjnych. Umożliwia zakładanie kont 

redaktorów, nadawanie odpowiednich uprawnień, nadawanie, rozszerzanie i zawężanie określonych 

ról, monitorowanie aktualnie przydzielonych ról. Funkcje zarządzania umożliwiają też usuwanie 

użytkowników. 

 

 
 

 

Poniższy ekran prezentuje typy ról w SBW. 

 

 

 
 

 

Rola użytkownika określa jego uprawnienia dotyczące typów opisów oraz zakresu operacji, które 

może on wykonywać. 

 

Aktualnie wyróżniono następujące role określające zakres operacji: 

 

admin   - administrator aplikacji (uprawnienia nieograniczone) 

superdataentry - redaktor z podwyższonymi uprawnieniami (może edytować rekordy   własne 

oraz rekordy utworzone przez innych redaktorów z jego jednostki) 

dataentry  - redaktor (może edytować tylko rekordy,  których jest właścicielem) 

XMLimport  - może wykonywać import w formacie XML 

scoring   - może nadawać/korygować  punktację w opisie czasopism 

manualScore  - może nadawać/korygować ręcznie punktację w publikacjach 

PBNexport  - może generować dane w formacie akceptowanym przez PBN-MS 



 

 

7 

financeview  - może oglądać dane finansowe (np. w opisie projektów) 

statisticsview  - może oglądać generowane statystyki i inne dane zbiorcze 

versions - może wykonywać globalne zmiany na typach, które nie podlegają ścisłej 

kontroli administratora 

selfeditiom - może edytować dane na swoim profilu 

selfimport - może importować własne publikacje w formacie BibTex 

 

 

Nadane (zgodnie z powyższymi rolami) uprawnienia funkcyjne  można dodatkowo ograniczyć w 

następujący sposób: 

 

publications - określone operacje edytorskie może wykonywać na wszystkich typach opisu 

dorobku naukowego (publikacje, projekty, patenty, prace doktorskie, prace 

dyplomowe, aktywności, osiągnięcia, itd.) 

diplomas - określone operacje edytorskie może wykonywać tylko na typach opisu 

dorobku naukowego związanych z dyplomami (prace doktorskie, prace 

dyplomowe)  

projects - określone operacje edytorskie może wykonywać tylko na opisach projektów 

technology - określone operacje edytorskie może wykonywać tylko na opisach 

technologii 

 

Przykładowo,  nadanie roli dataentry oraz publications – uprawnia użytkownika do edycji wszystkich 

typów opisu, ale tylko tych rekordów, których jest właścicielem. 

 

 

3.  Struktura instytucji i pracownicy 

 

3.1.  Afiliacje 

 

Baza Afiliacji służy do utrzymywania opisu struktury jednostki, dla której prowadzone jest 

repozytorium.  

Baza powinna być zasilona  z systemu kadrowego jednostki naukowej zarówno w kategorii struktury 

organizacyjnej jednostki, jak i danych osobowych (pracowników). Baza powinna być uzupełniona o 

dane pozostałych autorów powiązanych z jednostką: doktorantów, dyplomantów, emerytów itp. 

 

Uwaga. Baza Afiliacji nie może być zmieniana przez redaktorów. Możliwość dokonywania zmian w 

tych obiektach ma tylko osoba o uprawnieniach administratora, który może też dokonywać zmian 

globalnych. Po każdorazowej zmianie w opisach jednostek w drzewku afiliacji trzeba koniecznie użyć 

przycisku ‘Zresetuj drzewo afiliacji’ (dla pewności 2 razy) znajdującego się powyżej drzewka 

afiliacji, gdyż tylko wtedy wprowadzone zmiany zostają rzeczywiście odzwierciedlone w systemie 
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Opis jednostek zawiera elementy pokazane na rysunku zamieszczonym poniżej na przykładzie opisu 

Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Opis Wydziału zawiera podobne elementy jak 

opis jednostki podrzędnej np. Instytutu, a jedynie w polu ”Afiliacja nadrzędna” wskazuje Politechnikę 

Warszawską. Natomiast w przypadku Politechniki pole to jest puste, gdyż w używanej strukturze nie 

ma potrzeby wychodzenia poza uczelnię. 

 

 



 

 

9 

 



 

 

10 
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W przypadku Politechniki Warszawskiej wprowadzono dwustopniowy podział jednostek np. 

Wydział/Instytut lub Wydział/Katedra lub Wydział/Zakład. 

 

Możliwy jest dowolny podział instytucji naukowej i jej jednostek. W zasadzie struktura instytucji 

powinna odzwierciedlać formalną strukturę jednostki, ale zaleca się umieszczanie tylko tych 

jednostek, które uczestniczą w wytwarzaniu dorobku naukowo-badawczego instytucji. Warto też 

zwrócić uwagę, że umieszczanie jednostek niższych poziomów (np. poziom 3 lub 4) może okazać się 

mało przydatne , a ze względu na częste zmiany struktury na tych poziomach, może powodować wiele 

kłopotów z utrzymaniem spójności i właściwej afiliacji pracowników. 

 

Drzewo afiliacji prezentuje poniższy zrzut z ekranu 
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3.2.  Autorzy i pracownicy 

 

Baza Autorów służy do utrzymywania opisów osób, którzy są autorami gromadzonych w SBW 

publikacji i innych dokumentów. 

W pierwszym rzędzie baza autorów zawiera opisy autorów, którzy są pracownikami jednostki, gdyż 

większość gromadzonych opisów publikacji jest autorstwa lub współautorstwa pracowników. 

Z tego powodu, baza ta może również być wykorzystywana jako baza pracowników jednostki, przy 

czym zakłada się, że dane pracowników będą na bieżąco aktualizowane przez redaktorów bazy, co 

zapewni ich przydatność w bieżącej działalności jednostki. 

 

Aktualizacja danych autorów zostanie opisana na przykładzie aktualizacji danych pracownika, gdyż w 

przypadku innych autorów sposób postępowania jest podobny, a jedynie zakres obowiązkowych 

danych jest zawężony (przykładowo, nie ma koniecznej potrzeby załączania fotografii). 

 

Jeśli mamy w bazie autorów jeden rekord związany z aktualnym przypisaniem danego pracownika do 

Instytutu (np.  zostało wykonane scalenie) możemy przystąpić do uzupełnienia danych pracowniczych 

tego autora. 

 

Uwaga. W przypadku, gdy pracownik nie posiada jeszcze w bazie swego opisu i nie jest autorem 

żadnej publikacji należy utworzyć dla niego nowy rekord. Przed utworzeniem nowego rekordu należy 

jednak sprawdzić, czy na pewno opis tego pracownika nie występuje w bazie. Zbyt pochopne 

tworzenie nowego rekordu może bowiem prowadzić do generowania duplikatów. 

 

Po wybraniu w menu opcji ‘Autorzy i pracownicy’ wykonujemy wyszukiwanie pracownika 

wykorzystując jego dane osobowe: 
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W tym wypadku otrzymujemy w wyniku jeden opis, który nie wymaga wobec tego scalania: 

 

 
 

Korzystniejsze wydaje się, gdy  po wybraniu w menu opcji ‘Autorzy i pracownicy’ wykonujemy 

wyszukiwanie pracownika wykorzystując jego dane osobowe bez zaznaczania konkretnej jednostki, 

gdyż wtedy znajdziemy duplikaty autorów, zapisanych np. w dwóch różnych jednostkach (rysunek 

poniżej): 
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Możemy kontrolnie obejrzeć dane wpisane dla tego pracownika korzystając z przycisku ‘Pokaż’ , 

ale jeśli chcemy przejść do modyfikacji/uzupełniania danych używamy przycisku ‘Edytuj’  i 

wtedy wyświetlany jest formularz edycji danych pracownika pokazany na poniższym rysunku. 

 

 

 
 

W celu poprawienia skuteczności ustalania cytowań Google Scholar zalecane jest, aby naukowcy 

zakładali i udostępniali swój profil w serwisie GS. Identyfikator osoby z serwisu GS (można odczytać 

z linku do osoby na stronie GS prezentującej publikacje tej osoby) należy wpisać do profilu osoby w 

systemie Bazy Wiedzy jako pole Inne identyfikatory osoby  dostępne po załadowaniu danych 

słownikowych w zakładce Profil / Dane kontaktowe. 
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Scalanie duplikatów: autorów, jednostek  

 

W bazie autorów może występować kilka opisów tego samego autora (zaciągnięte wcześniej 

automatycznie itp.). Niezbędne jest wykonanie ujednolicenia tych opisów poprzez wybranie jednego 

opisów i przypisanie publikacji związanych z innymi opisami danego autora do jednego wybranego 

opisu. Zazwyczaj, chodzi tu o występowanie dla tego samego autora kilku opisów związane z 

występowaniem jego danych osobowych w różnych formach, np. po wyszukaniu autora wg nazwiska: 

 

Modelski, otrzymujemy wynik: 

J Modelski RE 

Józef Modelski RE 

 

Należy sprawdzić czy chodzi o tę samą osobę, przy scalaniu musimy być tego pewni na 100%. 

Pierwszą wskazówką jest kod instytutu. Można też sprawdzić publikacje związane z obiema 

formami danych osobowych autora. 

Mogą też być formy nazwiska te same, ale różny opis. Wtedy wybieramy formę z najpełniejszym 

opisem. 
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Wykonanie scalenia wykonujemy w interfejsie edytora (opcja Autorzy i pracownicy), gdzie 

zaznaczamy scalane rekordy i używamy przycisku ‘połącz zaznaczone rekordy’: 

 

 

 

 
 

 

Po zaznaczeniu scalanych form nazwiska tego samego autora, naciskamy przycisk ‘połącz 

zaznaczone rekordy’. W następnym oknie zaznaczamy jedną (najwłaściwszą formę nazwiska) 

i wybieramy jedną z dwóch możliwości połączenia zaznaczonych rekordów. 

 

1. scalanie z uwzględnieniem zapisów historycznych - opcja ‘połącz zaznaczone rekordy 

(również w historii)’, 

 

2. scalanie bez uwzględnienia zapisów historycznych - opcja ‘połącz zaznaczone rekordy’. 

 

Tryb pierwszy - opcja ‘połącz zaznaczone rekordy (również w historii)’, wybieramy, gdy nie 

tylko jesteśmy pewni, że chodzi o tę samą osobę, ale wiemy też, że publikacje opisywane 

danymi osobowymi, z których mamy zamiar zrezygnować na pewno powinny być przypisane 

docelowemu autorowi. Jest to przypadek najczęściej występujący. 

Po wykonaniu takiego scalenia, w bazie autorów będzie występował tylko wskazany autor 

docelowy, a wszystkie publikacje wybranych form danych osobowych autora będą opatrzone 

danymi osobowymi autora docelowego. 

 

Jednak w niektórych przypadkach, np. przy zmianie nazwiska albo przy zmianie 

przyporządkowania do instytutu, wskazane byłoby, aby publikacje opatrzone poprzednim 

nazwiskiem albo przypisane do poprzedniego instytutu autora pozostały w opisach bez 

zmian. W takim przypadku wybieramy tryb drugi - opcja ‘połącz zaznaczone rekordy’. 

 

W przypadku takiego scalenia, w bazie autorów będzie występował tylko wskazany autor 

docelowy, ale publikacje opatrzone danymi osobowymi autora (oraz jego 

przyporządkowaniem do instytutu), z których rezygnujemy nie będą zmieniane. Oznacza to, 

że publikacje wcześniejsze będzie nadal można znaleźć pod poprzednim nazwiskiem i będą 

one przypisane do poprzedniego instytutu. 
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4.  Bazy Pomocnicze 

 

4.1. Autorzy instytucjonalni i inne instytucje 

 

Podobnie jak w przypadku autorów indywidualnych, możliwe jest utrzymywanie bazy autorów 

instytucjonalnych. 

Baza ta powinna być wykorzystywana przy wypełnianiu pola ‘Autor instytucjonalny’ na takich 

samych zasadach jak baza autorów indywidualnych jest wykorzystywana przy wypełnianiu pola 

‘Autor’. 

Zaleca się, aby tworzyć opisy autorów instytucjonalnych, zachowywać je w bazie, a przy opisie 

publikacji ustanawiać powiązanie z wybranym opisem pobranym z bazy autorów instytucjonalnych. 

Jeśli opis autora instytucjonalnego tworzony jest z poziomu opisu publikacji, to przy zapisywaniu 

opisu publikacji należy zaznaczyć pole wyboru wskazujące, że utworzony opis autora 

instytucjonalnego (o ile jest to nowy opis) powinien być zapamiętany w bazie autorów 

instytucjonalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

Przykładowy opis autora instytucjonalnego pokazano na poniższym rysunku. 

 

 
 

 

Opis autora instytucjonalnego obejmuje następujące pola: 

 

 Pełna nazwa - pełna nazwa instytucji w j. pol. i ang. 

 Akronim             - skrót nazwy instytucji 

 Inne formy - inne formy nazwy instytucji 

 Kategoria            - oznaczamy kategorię instytucji np. instytucja naukowa, edukacyjna 

 

Ze względu na to, że baza ta jest również używana jako baza instytucji (np. w projektach, aktywności 

zawodowej, itp.) należy uzupełniać w takich przypadkach inne istotne elementy opisu instytucji, a 

przede wszystkim: 

 

 zaznaczona na rysunku flaga spełniania kryteriów uwzględnienia instytucji przy 

parametryzacji aktywności zawodowej 

 dane adresowe i kontaktowe (zakładka Profil) 

 

 

 

4.2. Konferencje (wydarzenia) 

 

Podobnie jak w przypadku czasopism, możliwe jest utrzymywanie bazy konferencji. 
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Baza ta powinna być wykorzystywana przy wypełnianiu pola ‘Konferencja’ w zakładce ‘Dane 

publikacji’ (dla książek i artykułów) na takich samych zasadach jak baza czasopism jest 

wykorzystywana przy wypełnianiu pola ‘Tytuł czasopisma/serii’ w zakładce ‘Dane publikacji’. 

Zaleca się, aby tworzyć opisy konferencji, zachowywać je w bazie, a przy opisie publikacji 

ustanawiać powiązanie z wybranym opisem pobranym z bazy konferencji. Opis konferencji tworzony 

jest na liście głównej Konferencje (wydarzenia), nie można wpisać opisu z poziomu publikacji. 

Zalecane jest przed wprowadzaniem uważne sprawdzenie czy konferencja nie jest już wpisana na 

liście „Konferencje wydarzenia”. Zapytanie kontrolne trzeba raczej tworzyć wpisując najbardziej 

istotne i wyróżniające słowa, gdyż ze względu na istnienie podobnych, ale nie różnych opisów trudno 

będzie wychwycić duplikaty wykorzystując zapytanie o pełną nazwę wydarzenia konferencji znaną 

redaktorowi. 

 

Opis konferencji obejmuje następujące pola: 

 

 Skrócona nazwa - skrócona nazwa konferencji 

 Pełna nazwa  - pełna nazwa konferencji 

 Miejsce              - miejsce odbycia konferencji  

 Kraj   - kraj odbycia konferencji,  wpisujemy początek  nazwy kraju i                                                                         

wybieramy z indeksu. W indeksie zaciągnięto 3 literowe kody krajów zgodnie z                               

obowiązującą normą ISO 3166-1 

 Rok   - rok (data) konferencji  

 Data   -  rozpoczęcia i zakończenia - należy podać rok lub szczegółową  datę 

(jeśli jest znana)  korzystając z załączonego kalendarza. 

 URL   - link do strony konferencji 

 Konferencja międz. - zaznaczenie czy konferencja spełnia kryterium międzynarodowej 

(1/3 referatów z ośrodków zagranicznych) 

 

Wykaz konferencje (wydarzenia) zawiera opisy konkretnych wydarzeń konferencyjnych z 

opisem numeru, miejsca i roku odbycia konferencji. Te opisy tworzą redaktorzy 

wprowadzający dane do BW PW. Opisy konkretnych wydarzeń konferencji muszą być 

powiązane z tytułami konferencji, gdyż tylko takie powiązanie zapewni automatyczne nadanie 

punktów do publikacji powiązanych z konferencje (wydarzenia) 
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4.3. Konferencje (tytuły) 

 

W bazie Konferencji wprowadzane są tytuły konferencji znajdujących się na liście Web of Science. 

Uprawnienia do wpisywania  i nadawania punktów ma tylko administrator. 

 

Wykaz 

Konferencje (tytuły) zawiera tytuły konferencji z listy Web of Science, bez opisu miejsca i roku 

odbycia konferencji z aktualną liczbą punktów - 10. Lista konferencji z WoS zaciągnięta jest do 

repozytorium przez administratora bazy i sukcesywnie uzupełniana na wniosek redaktorów przez 

administratora aplikacyjnego lub redaktora o rozszerzonych uprawnieniach. 

 

Link do Web of Science:  

 

http://thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/excel/scholarly-scientific-

research/science-social-science-conferences-1990-2015-may.xlsx 

 

 

 

4.4. Czasopisma i serie 

 

 

Przy tworzeniu opisu artykułów należy korzystać z opisu czasopisma tworząc powiązanie pomiędzy 

opisem artykułu a opisem czasopisma. 

Baza ta powinna być wykorzystywana przy wypełnianiu pola ‘Tytuł czasopisma/serii’ w zakładce 

‘Dane publikacji’. 

 

W tym celu utrzymywana jest baza czasopism, prowadzona przez redaktora o odpowiednich 

uprawnieniach, który odpowiada za prawidłowe przygotowanie opisu czasopisma oraz nadanie 

czasopismu właściwej kategorii i punktacji. 

Opcja wpisywania nowych tytułów czasopism jest dostępna wyłącznie dla redaktora o rozszerzonych 

uprawnieniach. 

Kategorycznie zaleca się, aby opisy czasopism były tworzone wyłącznie przez uprawnionego 

redaktora gdyż tylko wtedy można zachować spójny opis czasopisma i prawidłową punktację dla 

wszystkich artykułów powiązanych z danym czasopismem. 

http://thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/excel/scholarly-scientific-research/science-social-science-conferences-1990-2015-may.xlsx
http://thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/excel/scholarly-scientific-research/science-social-science-conferences-1990-2015-may.xlsx
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Przed wprowadzeniem opisu nowego czasopisma należy bezwzględnie sprawdzić, czy takie 

czasopismo nie jest już opisane w bazie czasopism. Po wybraniu opcji ‘Czasopisma i serie’, ukazuje 

się lista czasopism opisanych w bazie. Aby zawęzić liczbę wyświetlanych opisów można wykonać 

wyszukiwanie używając dowolnych słów z tytułu czasopisma, przy czym wskazane jest użycie słów 

najbardziej znaczących, gdyż słowa często występujące w tytule czasopism jak np. ‘international’ lub 

‘journal’ nie będą znacząco zawężały wykazu prezentowanych czasopism. 

Przykładowo, gdy wiemy, że w tytule czasopisma występuje słowo ‘information’ wykonujemy 

wyszukiwanie pokazane na poniższym rysunku: 

 

 
 

W wyniku wyszukiwania otrzymano 12 opisów, dla których po prawej stronie występują standardowe 

ikonki związane z edycją opisów. 

Jeśli stwierdzamy, że opis danego czasopisma występuje już w bazie danych, to nie tworzymy 

nowego opisu, a jedynie w razie potrzeby możemy zmodyfikować istniejący opis.  

 

Trzeba jednak pamiętać, że zmiany dokonane w istniejącym opisie czasopisma nie przenoszą się 

automatycznie do opisów artykułów powiązanych z tym czasopismem i w przypadku potrzeby 

przeniesienia tych zmian do opisu artykułów zachodziłaby konieczność edycji każdego artykułu i 

ponownego ustalenia powiązania ze zmodyfikowanym opisem czasopisma. 

Można to wykonać używając funkcji zmian globalnych. 
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4.5. Funkcje zmian globalnych 

 

Do wykonywania zmian, związanych z koniecznością modyfikacji  przeprowadzanych na większej 

liczbie rekordów (uaktualnienie danych w rekordach powiązanych ze zmianą dokonaną np. przy 

zmianie na liście głównej czasopism) służy funkcja zmian globalnych. 

Administrator aplikacji oraz uprawnieni użytkownicy (rola versions) wykonują w tym przypadku 

zmiany globalne. Zmiany te polegają na tym, że po przygotowaniu właściwej wersji głównego 

rekordu na liście głównej (np. czasopisma), można potem spowodować, że aktualna treść rekordu z 

listy głównej zostanie automatycznie skopiowana do rekordów (artykuły z tego czasopisma), które 

zawierają powiązanie do tego rekordu. 

 

 

Opcja ta dostępna jest z poziomu pełnego opisu rekordu głównego, jak to przedstawiono na 

poniższym rysunku: 

 

 
 

W dolnej częsci tego opisu widać odnośnik, który pozwala uzyskać aktualną liczbę wersji tego 

rekordu występujacych w róznych rekordach, w których występuje powiązanie do tegoż rekordu: 

 

 Historia tego rekordu  Liczba wersji tego rekordu:Przelicz 

 

https://repo.pw.edu.pl/history.seam?id=WUT73583&lang=pl&cid=1469781
https://repo.pw.edu.pl/info/journalseries/WUT73583/?r=journalseries&lang=pl&cid=1469781&dataModelSelection=entity%3Aentities%5B0%5D
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Kliknięcie w odnośnik Przelicz uruchamia proces przeszukwiania bazy danych podkątem ustalenia 

liczby tych wersji. W zależności od wielkości liczby powiązań proces ten może być błyskawiczny lub 

nawet nieco czasochłonny. 

Po zakończeniu przeszukiwania odnośnik Przelicz zamienia się w nowy odnośnik , który  podaje 

liczbę odnalezionych wersji tego rekordu: 

 

 Historia tego rekordu  Liczba wersji tego rekordu:5 

 

Kliknięcie w odnośnik 5, uruchamia proces ustalenia wszystkich wariantów wersji tego rekordu 

występujących w bazie i wyświetlenie ich wykazu: 

 

 
 

Jak widać na powyższym rysunku aktualna wersja z listy głównej (zaznaczona na zielono) występuje 

w 3 rekordach, natomiast są również inne 4 wersje, przy czym jedna z nich  występuje w 3 rekordach, 

a pozostałe występują w jednym rekordzie. 

Obok wskazania wersji innych niż wersja z listy głównej występują ikonki, które służą do 

przeprowadzenia zmian globalnych powodujących podmianę wersji rekordu we wskazanych 

rekordach: 

 

 
Stosowne objaśnienie wyświetlane jest po najechaniu myszką na odpowiednią ikonkę.  

 

Pierwsza ikonka służy do podglądu wybranej wersji na formularzu wprowadzania danych: 

 
 

Druga ikonka służy uruchomienia zmiany globalnej, która powoduje zastąpienie rekordem z listy 

głównej wszystkich wystąpień tego rekordu, gdzie występuje dana jego wersja: 

 
 

Trzecia ikonka służy uruchomienia zmiany globalnej, która powoduje zastąpienie rekordem z listy 

głównej wszystkich wystąpień tego rekordu, dla których występuje dana jego wersja i które są 

wskazywane w ustalonym wyniku wyszukiwania wskazywanym w parametrze URL jako cid=.  

 

https://repo.pw.edu.pl/history.seam?id=WEiTI-5fd37087-d910-4654-b8d4-1c5bb5763a26&lang=pl&cid=1485550
https://repo.pw.edu.pl/versions.seam?id=WEiTI-5fd37087-d910-4654-b8d4-1c5bb5763a26&lang=pl&cid=1485550
https://repo.pw.edu.pl/versions.seam?id=WEiTI-5fd37087-d910-4654-b8d4-1c5bb5763a26&lang=pl&cid=1485550
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W tym przypadku dokonano wyszukiwania publikacji z tego czasopisma od  roku 2013. W oknie 

zmian globalnych widnieje parametr cid=1485908 

 

 
 

Zachowano ten parametr w schowku i wklejono go w zakładce przeglądarki, w której wykonywane są 

zmiany globalne 
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Z tego powodu, w objaśnieniu trzeciej ikonki, wskazywane jest, że zmiany będą wykonywane tylko w 

5 rekordach, a więc przy użyciu tej ikonki tylko w rekordach publikacji od roku 2013. 

Czwarta ikonka służy uruchomienia zmiany odwrotnej, która powoduje zastąpienie rekordem z listy 

głównej wszystkich wystąpień tego rekordu, gdzie występuje dana jego wersja: 

 

 
 

Obok ikonek operacyjnych prezentowana jest data z której pochodzi dana wersja rekordu. 

Liczba wystąpień danej wersji jest odnośnikiem, a jego użycie powoduje wyświetlenie wykazu 

rekordów, które zawierają daną wersję. Przykładowo, klikniecie w odnośnik 3 

 
powoduje wyświetlenie następującego wykazu: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repo.pw.edu.pl/version.seam?id=WEiTI-5fd37087-d910-4654-b8d4-1c5bb5763a26&version=1
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Jeśli przeszukiwanie bazy czasopism wskazuje, że brak w niej opisu danego czasopisma, to należy 

utworzyć jego opis korzystając z przycisku ‘Nowy’ 

 

 
 

 

Po użyciu z przycisku ‘Nowy’ ukazuje się formularz opisu czasopisma przedstawiony na poniższym 

rysunku. 
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Opis czasopisma obejmuje następujące pola: 

 

 Skrócona nazwa           - skrócona nazwa czasopisma  

 Pełna nazwa     - pełna nazwa czasopisma 

 Nazwa z listy MNiSW  - nazwa z listy ministerialnej   

 Inne (poprzednie) formy nazwy – poprzednie tytuły czasopisma 

 ISSN       - ISSN czasopisma w formie drukowanej 

 e-ISSN      - ISSN czasopisma w formie online 

 Inne ISSN  Dodaj     - inne ISSN 

 Autor serii                 - autor serii 

 Autor instytucjonalny    -   

 Wydawca      - wydawca czasopisma 

 Strona domowa     - adres www strony domowej czasopisma  

 DOI                  - podany nr DOI oznacza identyfikator wersji elektronicznej 

czasopisma       

 Język                             - podstawowy język czasopisma 

 Czasopismo zagraniczne - zaznaczamy, jeśli czasopismo jest wydawnictwem zagranicznym 

 Punktacja                  - liczba punktów nadana przez krajową jednostkę oceniającą 

 Impact Factor                  - wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism    naukowych,   

ustalany przez Instytut Filadelfijski 

 Lista   

 A - według wykazu MNiSW – czasopisma występujące na liście JCR 

 B - według wykazu MNiSW – czasopisma nie występujące na liście JCR  

 C - czasopisma umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)
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 Brak – czasopisma nie występujące na liście   MNiSW 

  Wskaźniki   

 Inne bazy/systemy gdzie była indeksowana   

 Typ wydawnictwa seryjnego: Czasopismo   Seria książkowa  

 Dziedzina 

 

 

Począwszy od wersji 1.2.5 punktacja czasopism przechowywana jest w specjalnej strukturze, która 

umożliwia utrzymywanie punktacji obowiązującej w poszczególnych latach, a nawet może to być 

punktacja w różnych systemach punktowania, np. ministerialna oraz lokalna punktacja danej 

instytucji. Na poniższym rysunku pokazano, ze obok dotychczasowego zapisu punktacji aktualnej 

występuje struktura wskaźnikowa dla punktacji MNiSW, która zawiera punktację za lata 2012-2015. 

 

  
 

Rozwinięcie tej struktury daje następujący obraz: 
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Ekran ten wskazuje, że możliwe jest przechowywaynie różnych wskaźników za różne okresy, przy 

czym dopuszczalne rodzaje wskaźników definiowane są z wykorzystaniem mechanizmu danych 

slownikowych. 

 

 

 

4.6. Języki 

 

Administrator ma uprawnienia do wpisywania na listę języków – nowych języków, zgodnie z normą 

PN-ISO 639-1:2005 - wersja polska. 

Jeżeli ma potrzebę dodania nowego języka do  indeksu klika ikonkę   
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Przykładowy formularz - Języki 

 

 
 

 

 

4.7. Kraje, organizacje (do patentów) 

 

Administrator ma uprawnienia do dodawania do bazy nowych krajów i organizacji. Lista ta jest 

wykorzystywana m.in. przy opisie patentów, aktywności i osiągnięć zawodowych 

 

Opis kraju zawiera m.in. trzy typy kodów:  kod 3- literowy, kod 2-literowy oraz kod numeryczny  

kraju zgodnie z obowiązującą normą ISO 3166-1. 
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4.8. Obszary, dziedziny, dyscypliny nauki 

 

Administrator  posiada uprawnienia do wprowadzania nowych dyscyplin nauki zgodnie z klasyfikacją 

MNiSW. Określają je szczegółowo następujące akty prawne; 

 

 - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, 

poz. 1065)  

 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111791065 

 

 

- Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w 

zakresie sztuki oraz nazwy nadawanych stopni (aktualny wykaz –  stan na - 21.12.2015r) 

Standardowo baza zawiera podstawową listę dyscyplin w podziale na obszary i dziedziny wiedzy. 

 

http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykaz.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111791065
http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykaz.pdf
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Przykładowy zrzut z ekranu modułu 
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4.9. Kierunki studiów, specjalności 

 

Kierunki studiów i specjalizacje są zaciągnięte z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów 

(USOS). W miarę potrzeb i zmian zachodzących w instytucji w tym zakresie należy te zmiany 

przenosić również do tej bazy SBW. 
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4.10. Typy projektów 

 

W celu podziału gromadzonych w bazie projektów wprowadzono szereg kategorii projektów, z 

których najważniejszym jest podział ze względu na źródło finansowania. Służy do tego specjalna 

baza, w której określono aktualnie ok. 120 typów projektów ze względu na źródło finansowania. 

 

Administrator aplikacji posiada uprawnienia do dopisywania nowych typów projektów zgodnie z 

działalnością projektową jednostki i wymaganiami instytucji zewnętrznych oraz innymi potrzebami 

sprawozdawczości. 

 

Poniższy ekran prezentuje formularz wprowadzania nowego typu projektu. 
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Poniższy ekran prezentuje jeden z zakresów typów projektów w SBW. 

Aktualnie wyróżniamy 119 typów projektów. 
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4.11. Typy aktywności 

 

Baza Aktywności zawiera informacje na temat działalności zawodowej naukowców prowadzonej w 

określonym przedziale czasowym np. : udział w redagowaniu czasopism, organizacji konferencji, w 

zarządzaniu stowarzyszeniami naukowymi, organizacjami międzynarodowymi. 

 

W Aktywnościach, oprócz informacji nt. działalności zawodowej, gromadzone są metadane dotyczące 

ekspertów dziedzinowych i ekspertów dla mediów. 

Administrator ma uprawnienia do dodawania nowych grup i typów aktywności. 

 

 

Poniższy ekran prezentuje typy aktywności w SBW. 

Aktualnie wyróżniamy 10 grup typów aktywności, w których wyróżniono 30 typów aktywności. 
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4.12. Typy danych słownikowych 

 

Baza zawiera również ogólne typy danych słownikowych używanych w SBW, które mogą być 

dynamicznie tworzone i uzupełniane przez administratorów w miarę pojawiających się potrzeb.  

Funkcjonalność ta umożliwia różnicowanie wykorzystywanych kategorii pewnych danych w 

poszczególnych instytucjach tworzących SBW pod kątem własnych wymagań i oczekiwań. 

 

Poniższy ekran prezentuje typy danych słownikowych w SBW. 

Aktualnie wyróżniamy 28 typów danych słownikowych. 

 

 
 

Jak można wnioskować z nazwy stosowanych typów danych, służą one do definiowania 

dopuszczalnych wartości różnych wskaźników, flag i innych atrybutów określonych obiektów w 

SBW. Przygotowane typy danych spełniają określoną rolę i są programowo przypisane do 

odpowiednich obiektów i tego nie można zmienić (bez zmian programistycznych), ale dają dużą 

elastyczność w doborze wartości tych wskaźników, które powinny być używane w danej instytucji. 

Takie podejście umożliwia tez stosunkowo łatwe i nie wymagające zmian programistycznych 

rozszerzenia i modyfikacje charakterystyk przewidzianych w początkowej fazie wdrożenia systemu. 

Aktualny wykaz typów danych słownikowych zawiera Załącznik 1. 
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4.13. Dane słownikowe 

 

Administrator aplikacyjny ma możliwość dodawania nowych rodzajów danych słownikowych 

poprzez kopiowanie i następnie modyfikację już istniejących w bazie. 

 

Poniższy ekran prezentuje fragment wykazu danych słownikowych w SBW. 

 

 
 

 

Jak widać na powyższym rysunku, można łatwo rozszerzać i modyfikować dopuszczalne wartości 

różnych typów danych słownikowych używanych w systemie. 

 

Aktualny wykaz danych słownikowych zawiera Załącznik 2 
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5.  Inne funkcje administracyjne 

 

Inne funkcje administracyjne obejmują takie działania jak: import metadanych do SBW, eksport do 

PBN-MS, monitorowanie konfiguracji systemu oraz wykonanie statystyk zawartości bazy. 

  

 

5.1. Import  

 

Jedną z funkcji pomocniczych jest możliwość zaimportowania do SBW metadanych w określonych 

formatach plików: BibTex i XML. 

 

 Import danych w formacie BibTex 

 

1. W interfejsie redaktora repozytorium wybieramy funkcję ”Import” 

2. W oknie importowania wybieramy ”ImportBibtex” 

3. Wskazujemy plik, który ma być zaimportowany 

4. Po załadowaniu pliku na serwer, zostanie zaprezentowana informacja dotycząca        procesu 

importowania oraz przycisk ”Kontynuuj”: 

Import rekordów 

id: 1393099278405 

status: Rozpoczęty 

Zaimportowanych rekordów: 0/1 

 

5.Klikniecie przycisku ”Kontynuuj” uruchamia proces importowania danych z pliku do repozytorium 

6. W czasie importowania danych mogą pojawiać się zapytania dotyczące sposobu dołączania danych, 

co do których system wskaże podobieństwo z danymi występującymi w SBW 

7. Z jednej strony, należy dołożyć starań, aby wskazać właściwe działanie systemu w celu 

zapobieżenia powstawaniu zbyt wielu duplikatów i nieścisłości. Z drugiej strony powinniśmy zadbać, 

aby importowane dane były właściwie przyporządkowane do danych istniejących w SBW. 

8. Identyfikator importu (w przykładzie1393099278405) warto zapisać w notatkach, gdyż można go 

potem wykorzystać do wyszukania rekordów zaimportowanych podczas danego importowania 

 

 

5.1.1. Wykorzystanie formatu BibTeX 

 

Format BibTex jest używany powszechnie do formatowania bibliografii według zadanych kryteriów, 

ułatwia dostosowanie uprzednio zebranych danych bibliograficznych do wymogów różnych 

wydawców. 

 

System oferuje generowanie raportów zawierających dane publikacji wyselekcjonowanych z 

repozytorium w formacie BibTex. 

 

Jeśli chodzi o importowanie danych dotyczących publikacji do Systemu Bazy Wiedzy, to możliwość 

taka istnieje zarówno w przypadku redaktorów i jak i autorów, którzy dokonali uwierzytelnienia w 

systemie repozytorium w celu uzyskania uprawnień do redagowania swojego profilu. 

 

Dane opisów publikacji w formacie BibTex mogą pochodzić z różnych źródeł, które obejmują między 

innymi: 

 

 strony wydawców 

 google scholar (Zotero) 

 Baztech (Zotero) 

 pliki typu Excel 

 ankieta jednostki  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliografia


 

 

41 

5.1.2. Generowanie formatu BibTeX z danych ankiety jednostki (Excel) 

 

 

W ramach dostarczonych danych przygotowanych na potrzeby ankiety jednostki występują arkusze 

programu Excel odpowiadające wyróżnionym typom publikacji: 

 

 Artykuły z czasopism z listy A 

 Artykuły z czasopism z listy B 

 Książki – monografie 

 Książki – tomy (w których opublikowano rozdziały) 

 Rozdziały w języku polskim 

 Rozdziały w języku angielskim 

 Materiały konferencyjne 

 

 

 

Dla każdego typu publikacji opisywanych w ankiecie jednostki, przygotowano plik konwersji (w 

formacie programu Excel) zawierający dwa arkusze: 

 

1. Publikacje arkusz wejściowy - służy do wkopiowania danych danego typu z 

ankiety jednostki (jako dane wejściowe do konwersji) 

 

2. BibTex_nazwa-typu arkusz konwersji - służy do uzyskania formatu BibTeX i 

wygenerowania odpowiedniego pliku tekstowego 

 

Typ publikacji Nazwa pliku konwersji i jego arkuszy 

Artykuły z czasopism z listy A 

 

A_J-BibTeX_Artykuly_A.xls 

Publikacje 

BibTeX_Artykuly 

Artykuły z czasopism z listy B 

 

A_J-BibTeX_Artykuly_A.xls 

Publikacje 

BibTeX_Artykuly 

Książki – monografie 

 

A_J-BibTeX_Ksiazki_Mono.xls 

Publikacje 

BibTeX_Ksiazki 

Książki – tomy (w których opublikowano 

rozdziały) 

 

A_J-BibTeX_Ksiazki_Tomy.xls 

Publikacje 

BibTeX_Tomy 

Rozdziały w języku polskim A_J-BibTeX_Rozdzialy_pl.xls 

Publikacje 

BibTeX_Rozdzialy 

Rozdziały w języku angielskim A_J-BibTeX_Rozdzialy_en.xls 

Publikacje 

BibTeX_Rozdzialy 

Materiały konferencyjne A_J-BibTeX_MatKonf.xls 

Publikacje 

BibTeX_MatKonf 

 

Każdy z plików konwersji zawiera również funkcje napisane w języku VBA, które zasadniczo nie są 

widoczne dla użytkownika, ale spełniają istotną rolę przy konwersji danych. 

 

W arkuszach konwersji zdefiniowano odpowiednie formuły konwersji zapewniające utworzenie w 

tych arkuszach, 1-kolumnowego wykazu publikacji w formacie BibTeX na podstawie danych 

zawartych w bieżącym arkuszu Publikacje. 
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5.1.3. Kolejne kroki przy konwersji danych z formatu ankiety jednostki do formatu 

BibTeX: 

 

 

1. Otworzenie pliku Excela odpowiedniego dla przetwarzanego typu danych, np. przy 

przetwarzaniu artykułów z czasopism (lista A), należy otworzyć plik o nazwie A_J-

BibTeX_Artykuly_A.xls 

 

2. O ile arkusz Publikacje zawiera nieaktualne dane (np. z poprzednich przetwarzań wskazane 

wyczyszczenie tych danych) 

 

3. Wkopiowanie do arkusza Publikacje danych z odpowiedniego arkusza ankiety jednostki, np. 

przy przetwarzaniu artykułów z czasopism (lista A), należy do arkusza Publikacje wkopiować 

opisy z arkusza, który zawiera dane artykułów z listy A 

 

4. Przejście na arkusz konwersji, np. przy przetwarzaniu artykułów, przechodzimy na arkusz 

BibTeX_Artykuly 

 

5. Arkusz konwersji zawiera w pierwszej kolumnie formuły, których zadaniem jest 

wygenerowanie odpowiednich danych na podstawie danych z arkusza Publikacje. 

Ustawiamy się na komórce Pierwszego wiersza pierwszej kolumny i po ustawieniu kursora na 

prawym dolnym rogu komórki przeciągamy myszką w dół, aby zdefiniowana formuła 

zadziałała na tylu wierszach, ile zawiera arkusz Publikacje.  

Może zajść potrzeba wyczyszczenia nadmiarowych wierszy pozostałych po wykorzystaniu 

arkusza w poprzednich konwersjach. Trzeba jednak uważać, aby nie usunąć formuły z 

pierwszego wiersza, aby nie utracić treści formuły. 

W ten sposób powinniśmy uzyskać w arkuszu konwersji dane z arkusza Publikacje w 

formacie BibTeX.  

 

6. Po wygenerowaniu w arkuszu konwersji danych w formacie BiBTeX należy zapisać je do 

pliku tekstowego, który będzie służył do importowania danych do SBW. 

W tym celu musimy być ustawieni na arkuszu konwersji i wybieramy opcję ”Plik” / ”Zapisz 

jako” a  jako typ  zapisu danych ”CSV (rozdzielany przecinkiem)”. Następnie akceptujemy 

lub zmieniamy nazwę/położenie pliku i kończymy proces tworzenia pliku wyjściowego. 

 

7. Utworzony plik wyjściowy może jeszcze wymagać konwersji kodowania znaków polskich do 

UTF8. 

W tym celu można posłużyć się dostępnymi konwerterami albo edytorami tekstowymi, które 

umożliwiają taką konwersję. Jednym z takich edytorów jest dostępny w internecie edytor 

Notepad++ 

 

 

5.1.4.  Uwagi 

 

1. Przed załadowaniem opisów rozdziałów należy koniecznie załadować dane książek i/lub tomów, 

aby podczas ładowania danych rozdziałów mogły być na bieżąco rozwiązywane odesłania do 

opisów książek/tomów. 

 

2. W opisach materiałów konferencyjnych brak informacji dotyczących czasopisma i z tego powodu 

standardowo  wszystkie takie materiały będą ładowane do repozytorium jako rozdziały z książki. 

Jeśli wiadomo, że dana publikacja ukazała się jako artykuł w czasopiśmie, to dodatkowo należy w 

kolumnach J oraz K arkusza Publikacje (plik A_J-BibTeX_MatKonf.xls) wpisać odpowiednio 

ISSN oraz tytuł tego czasopisma. W takim przypadku publikacja będzie przenoszona do bazy jako 

artykuł z czasopisma, a nie jako rozdział z książki. 

 

3. W ramach testów zauważono, że wielu autorów posiada w danych jednostki drugie imię, 
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natomiast w SBW występują oni tylko z jednym imieniem, gdyż takie dane zostały przekazane z 

systemu kadrowego. Ze względu na te różnice, w trakcie importowania danych z ankiety jednostki 

zachodzi potrzeba uzgadniania tożsamości tych autorów. Gdyby przed importowaniem tych 

danych uzupełnić drugie imiona, to w fazie importowania następowałoby automatyczne 

dopasowanie autorów. 

 

 

5.2. Pozyskiwanie danych z Internetu za pomocą Zotero 

 

5.2.1. Instalacja i konfiguracja 

 

1. Instalacja zotero 

 

Należy wejść na stronę: http://www.zotero.org/download/ 

Wybrać zakładkę ”Zotero for Firefox” i uruchomić pobieranie/instalowanie Zotero 

Akceptujemy ostrzeżenia i inne polecenia procesu instalowania 

 

2. Przygotowanie wyszukiwarek internetowych 

 

W przypadku scholara, wchodzimy na stronę: http://scholar.google.pl/ 

W ustawieniach wybieramy maksymalną liczbę rekordów na stronie (100) 

 

3. W przeglądarce FireFox, otwieramy okno Zotero - na dole z prawej strony napis zotero 

 

4. W oknie Zotero tworzymy struktury katalogowe (kolekcje i podkolekcje) w celu zapewnienia 

dobrej organizacji pracy z pobranymi danymi, np. tworzymy kolekcję: 

PW 

WIS (Faculty of Environmental Engineering) 

 Juda-Rezler_K 

WMech 

Cieslicki_K 

 

 

5.3. Korzystanie z zasobów Intenetowych na przykładzie google scholar 

 

1. Wykonujemy wyszukiwanie na stronie scholara 

 

Stosujemy raczej język angielski, zapytanie o autora/naukowca (z ewentualnym dodaniem nazwy 

jednostki) 

Przy zapytaniu o publikacje danego autora należy poprzedzić nazwisko i imię ujęte w znaki 

cudzysłowu prefiksem author:. Przykładowe zapytania o publikacje autora Kulpa Krzysztof: 

 

author:"Kulpa K"        daje 199 rekordów 

author:"Kulpa Krzysztof"       daje 94 rekordy 

author:"Kulpa Krzysztof" "Warsaw University of Technology" daje 81 rekordów 

 

2. Przy zadawalającym wyniku przeszukiwania możemy ściągnąć odszukane dane do naszego 

zotero: 

W oknie zotero ustawiamy się w odpowiedniej kolekcji 

Uruchamiamy ściąganie danych do okna Zotero – należy kliknąć ikonkę Zotero, która znajduje się 

z prawej strony okienka adresu przeglądarki 

 

3. Dane są importowane do okna zotero, przy czym na początku mamy możliwość wskazania, które 

dane powinny być pobrane 

 

4. Po pobraniu danych do okna Zotero, zaznaczamy rekordy, które chcemy importować do 

http://www.zotero.org/download/
http://scholar.google.pl/
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repozytorium i klikamy prawym przyciskiem, aby wybrać funkcję ”Eksportuj zaznaczone 

elementy”,  wybieramy format BibTeX i generujemy plik eksportu zapamiętując go pod użyteczną 

nazwą w katalogu roboczym na dysku 

 

5. Utworzony plik wyjściowy może jeszcze wymagać konwersji kodowania znaków polskich do 

UTF8. 

W tym celu można posłużyć się dostępnymi konwerterami albo edytorami tekstowymi, które 

umożliwiają taką konwersję. Jednym z takich edytorów jest dostępny w internecie edytor 

Notepad++ 

 

6. Wygenerowany plik jest gotowy do zaimportowania do SBW. 

 

 

 

5.4. Korzystanie z zasobów Internetowych na przykładzie BazTech 

 

 

1. Wykonujemy wyszukiwanie na stronie BazTech (http://baztech.icm.edu.pl/) 

 

Na wykazie odszukanych publikacji nie ma możliwości pobrania danych do Zotero, jednak po 

wejściu do szczegółowego opisu publikacji można taki opis pobrać do Zotero. 

 

Uruchamiamy ściąganie danych do okna Zotero – należy kliknąć ikonkę Zotero, która znajduje się 

z prawej strony okienka adresu przeglądarki 

 

2. Wykonujemy pobranie danych do Zotero dla poszczególnych publikacji, które zamierzamy 

importować do repozytorium  

 

3. Wykonujemy pobranie danych do Zotero dla poszczególnych publikacji, które zamierzamy 

importować do repozytorium  

 

4. Po pobraniu danych do okna Zotero, zaznaczamy rekordy, które chcemy importować do 

repozytorium i klikamy prawym przyciskiem, aby wybrać funkcję ”Eksportuj zaznaczone 

elementy”,  wybieramy format BibTeX i generujemy plik eksportu zapamiętując go pod użyteczną 

nazwą w katalogu roboczym na dysku 

 

5. Wygenerowany plik jest gotowy do zaimportowania do SBW. 

 

 

 

5.5. Import danych w formacie BibTeX do SBW 

 

1. W interfejsie redaktora SBW wybieramy funkcję ”Import” 

 

2. W oknie importowania wybieramy ”ImportBibtex” 

 

3. Wskazujemy plik, który ma być zaimportowany (musi być w kodowaniu (UTF8) 

 

4. Po załadowaniu pliku na serwer, zostanie zaprezentowana informacja dotycząca procesu 

importowania oraz przycisk ”Kontynuuj”: 

 

Import rekordów 

 

id: 1358238281240 

status: Rozpoczęty 

Zaimportowanych rekordów: 0/10 

http://baztech.icm.edu.pl/
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5. Klikniecie przycisku ”Kontynuuj” uruchamia proces importowania danych z pliku do SBW 

 

6. W czasie importowania danych mogą pojawiać się zapytania dotyczące sposobu dołączania 

danych, co do których system wskaże podobieństwo z danymi występującymi w repozytorium.  

 

7. Z jednej strony, należy dołożyć starań, aby wskazać właściwe działanie systemu w celu 

zapobieżenia powstawaniu zbyt wielu duplikatów i nieścisłości. Z drugiej strony powinniśmy 

zadbać, aby importowane dane były właściwie przyporządkowane do danych istniejących w 

repozytorium. 

 

8. Identyfikator importu (w przykładzie 1358238281240) warto zapisać w notatkach, gdyż można go 

potem wykorzystać do wyszukania rekordów zaimportowanych podczas danego importowania 

 

 

 

Eksport do PBN-MS 

Eksport do PBN może przeprowadzać administrator aplikacyjny posiadający określone uprawnienia 

(rola PBNexport). Funkcja eksportu do PBN-MS jest udostępniana tylko dla jednostek z drzewka 

afiliacji, dla których określono w ich profilu identyfikator PBN.Eksport danych w formacie PBN-MS 

jest możliwy tylko z poziomu panelu redaktora, po wybraniu publikacji w dziale Książki lub Artykuły 

i rozdziały (w tym materiały konferencyjne).  

 

Dodatkowo jest on dostępny tylko wtedy, gdy  

- dana jednostka jest wybrana jako jednostka bieżąca (z menu kontekstowego ukazującego się po 

użyciu prawego przycisku myszki na nazwie jednostki w drzewku afiliacji) 

- w opisie jednostki jest podany identyfikator jednostki z systemu PBN-MS 

- Identyfikator ten można pobrać ze strony PBN-MS i należy go wpisać do profilu jednostki w 

systemie Bazy Wiedzy jako pole Identyfikator zewnętrzny  dostępne po załadowaniu danych 

słownikowych w zakładce Profil / Pola systemowe. 

 

 
 

 

 

 

W celu dokonania eksportu z SBW do PBN-MS należy zalogować się do systemu, ustawić właściwą 

jednostkę jako bieżącą i określić zakres czasowy i oznaczyć rodzaje publikacji. 

Do PBN-MS przekazywane są 4 typy publikacji: książki redagowane, książki autorskie, rozdziały, 

artykuły. 

Po wyszukaniu należy zaznaczyć wszystkie pozycję i wybrać z polecenia Pobierz – format PBNexport 

a następnie zapisać plik. Po zapisie należy spakować plik i wysłać do właściwego Importera PBN-MS. 

Eksport może być wykonany dla podstawowych jednostek instytucji naukowej np. wydziałów 

(nie dla jednostek niższego stopnia np. instytutu, zakładu, katedry), dla których określono 

identyfikator PBN (zakładka Profil / Pola systemowe  / Identyfikator zewnętrzny). 
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5.5.1. Wykaz formuł wyszukiwawczych wykorzystywanych do sprawdzania poprawności 

opisów bibliograficznych pod kątem wymagań PBN 

1. Obowiązkowy jest zakres stron, najlepiej w formie liczba-liczba (artykuł/rozdział) lub dla książek 

liczba stron w formie liczba 

not(jcr:contains(@collation,'*')) -  pokaż publikacje, w których brakuje zakresu stron 

(artykuł/rozdział) lub stron (książka) 

2. sprawdzić, czy autorzy afiliowani przy jednostce jako pracownicy mają status PRACOWNIK 

jcr:contains(@author/affiliation-id,'*') – istnieją autorzy, dla których podano afiliację na uczelni 

jcr:contains(@author/externalAffiliation-id,'*') - istnieją autorzy, dla których podano afiliację 

zewnętrzną 

jcr:contains(@author/affiliation-id,'*') and not(jcr:contains(@author/status,'PRACOWNIK')) 

– istnieją autorzy, dla których podano afiliację na uczelni, ale żaden z autorów nie jest oznaczony 

jako PRACOWNIK 

jcr:contains(@author-affiliation-id,'*') and not(jcr:contains(@author-status,'PRACOWNIK')) 

– pierwszy autor ma podaną afiliację na uczelni, ale nie jest oznaczony jako PRACOWNIK 

3. Język publikacji 

not(jcr:contains(@language-code,'*')) - pokaż publikacje, w których brakuje języka 

jcr:contains(@language-code,'pl') - pokaż publikacje w których określono j. polski 

jcr:contains(@language-code,'en') - pokaż publikacje w których określono j. angielski 

4. ISSN czasopisma 

not(jcr:contains(@issn,'*')) - pokaż czasopisma, w których brakuje ISSN 

not(jcr:contains(@journalissue-journalseries-issn,'*')) - pokaż artykuły, dla których brakuje ISSN 

w opisie czasopisma 

5. Wydawca książki 

not(jcr:contains(@publisher,'*')) - pokaż książki, w których brakuje wydawcy 

not(jcr:contains(@book-publisher,'*')) - pokaż rozdziały z książki, w których brakuje wydawcy 

6. Numer ISBN (książki), 

not(jcr:contains(@isbn,'*')) - pokaż książki, w których brakuje ISBN 

not(jcr:contains(@book-isbn,'*')) - pokaż rozdziały, dla których brakuje ISBN w opisie książki 

7. rok publikacji 

not(@issueDate>0) - pokaż książki, w których brakuje roku wydania 

not(@journalissue-issueDate>0) - pokaż artykuły z czasopism, w których brakuje roku wydania 

not(@book-issueDate>0) - pokaż rozdziały z książki, w których brakuje roku wydania 

8. DOI 

w przypadku publikacji, których elektroniczna wersja jest dostępna w Internecie: 

– identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej pełny tekst publikacji, jeżeli pełny 

tekst publikacji znajduje się w otwartym dostępie, 

– identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej informacje o publikacji, jeżeli pełny 

tekst publikacji nie znajduje się w otwartym dostępie, 

not(jcr:contains(@doi,'*')) - pokaż publikacje, w których brakuje DOI 

9. Dane dotyczące konferencji 

Konferencje – wydarzenie 

international='true'  - pokaż konferencje oznakowane jako międzynarodowe 

international ='false' - pokaż konferencje oznakowane jako krajowe 

publikacje z konferencji 

book-conference-id>0 and book-conference-international='true' - pokaż rozdziały, dla których 

konferencja została oznakowana jako międzynarodowa 
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journalissue-conference-id>0 and journalissue-conference-international='true' - pokaż rozdziały, 

dla których konferencja została oznakowana jako międzynarodowa 

conference-id>0 and conference-international='true' - pokaż książki, dla których konferencja 

została oznakowana jako międzynarodowa 

 

Po wprowadzeniu nowej wersji 

9/ trzeba będzie wpisać poprawnie wymagane dane konferencji:  

miejsce 

data rozpoczęcia, data zakończenia 

kraj 

10/ informacje o otwartym dostępie do publikacji 

11/ informacja o indeksowaniu w bazach czasopism i abstraktów: Web of Science Core Collection, 

Scopus lub w innych bazach danych uznanych w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej 

za spełniające kryterium szerokiej dostępności 

 

UWAGI: 

1. Należy podkreślić , ze wpisana formuła działa w koniunkcji z innymi wybranymi kryteriami 

wyszukiwania, np. wybór jednostki (jednostek), zakres lat, typ publikacji, inne 

2. Pod kątem transferu do PBN trzeba w pierwszej kolejności sprawdzać publikacje od 2013 

roku 

3. Podane wyżej elementarne formuły najczęściej badają braki w opisach. Pominięcie otoczenia 

zaprzeczenia (początkowe not i odpowiadające mu nawiasy) bada obecność danego pola, np. 

formuła jcr:contains(@publisher,'*') – pokazuje książki, w których wypełniono pole nazwy 

wydawcy. 

4. Formuły elementarne mogą być łączone w bardziej złożone formuły zapytania z 

wykorzystaniem operatorów logicznych or, and oraz not a także nawiasów. Przykładowo:  

not(jcr:contains(@authorprofile-possitionPL,'*')) or not(jcr:contains(@authorprofile-

possitionEN,'*')) or not(jcr:contains(@authorprofile-prefixPL,'*')) or 

not(jcr:contains(@authorprofile-prefixEN,'*'))  

wskazuje autorów, gdzie brak w opisie jednego z pól: tytuł w j. pol. lub tytuł w j. ang. lub 

stanowisko w j. pol. lub stanowisko w j. ang. 

Wyszukanie błędnych ISBN można wykonać za pomocą następujących formuł wyszukiwania: 

- dla książek (na PW od 2013 – 17 przypadków; razem 65 przypadków na PW i 32 poza PW): 

jcr:contains(@isbn,'*') and (not(jcr:like(@isbn,'__________%')) or 

jcr:like(@isbn,'__________________%')) 

-dla rozdziałów (na PW od 2013 – 110 przypadków; razem 773 przypadków na PW i 174 poza PW): 

jcr:contains(@book-isbn,'*') and (not(jcr:like(@book-isbn,'__________%')) or jcr:like(@book-

isbn,'__________________%')) 

 

 

Przykładowo: 

Formuły sprawdzania profile wydarzenia konferencji 

 

1/ rekordy wydarzeń z kolekcji jednostki – tworzone przez redaktorów uprawnionych do modyfikacji 

danych jednostki: 

affiliationowner='polski_skrót_jednostki w_Repo' 

 

np. dla WM byłoby 

affiliationowner='WM' 

 

2/ rekordy wydarzeń z kolekcji jednostki – bez kompletnego profilu: 
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affiliationowner='polski_skrót_jednostki w_Repo' and not(jcr:contains(@startDate,'*') and 

jcr:contains(@endDate,'*') and jcr:contains(location,'*') and country/id>0) 

 

np. dla WIL byłoby 

affiliationowner='WIL’ and not(jcr:contains(@startDate,'*') and jcr:contains(@endDate,'*') and 

jcr:contains(location,'*') and country/id>0) 

 

Formuły do wyszukiwania błędnych publikacji: 

 

1/ formuła ogólna dot. Publikacji 

 

(book-conference-id>0 and not(jcr:contains(@book/conference/startDate,'*') and 

jcr:contains(@book/conference/endDate,'*') and jcr:contains(book/conference/location,'*') and 

book/conference/country/id>0)) or (journalissue-conference-id>0 and 

not(jcr:contains(@journalissue/conference/startDate,'*') and 

jcr:contains(@journalissue/conference/endDate,'*') and 

jcr:contains(journalissue/conference/location,'*') and journalissue/conference/country/id>0)) or 

(conference-id>0 and not(jcr:contains(@conference/startDate,'*') and 

jcr:contains(@conference/endDate,'*') and jcr:contains(conference/location,'*') and 

conference/country/id>0)) 

  

2/ formuła dla rozdziałów z książki 

(book-conference-id>0 and not(jcr:contains(@book/conference/startDate,'*') and 

jcr:contains(@book/conference/endDate,'*') and jcr:contains(book/conference/location,'*') and 

book/conference/country/id>0)) 

 

3/ formuła dla artykułów 

 

(journalissue-conference-id>0 and not(jcr:contains(@journalissue/conference/startDate,'*') and 

jcr:contains(@journalissue/conference/endDate,'*') and 

jcr:contains(journalissue/conference/location,'*') and journalissue/conference/country/id>0)) 

 

4/ formuła dla książek 

(conference-id>0 and not(jcr:contains(@conference/startDate,'*') and 

jcr:contains(@conference/endDate,'*') and jcr:contains(conference/location,'*') and 

conference/country/id>0)) 
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5.6. Konfiguracja 

 

Funkcja konfiguracja służy do pokazania aktualnych parametrów zainstalowanego systemu. 

Prezentowane są parametry konfiguracji wdrożenia i konfiguracji repozytorium. 

 

Przykład:  

 

5.1. Konfiguracja Wdrożenia 

 

build timestamp: #Wed Feb 10 15:54:31 CET 2016 

memory used: 9188/16384 MB  

 

 

instanceCode : PW  

idPrefix : WUT  

defaultPage :  

cas/casServerUrlPrefix : https://saturn.elka.pw.edu.pl/cas  

cas/casServerLoginUrl : https://saturn.elka.pw.edu.pl/cas/login  

cas/serverName : https://repo.pw.edu.pl  

citationsPath : /srv/repoprd-data/ph/pw_db  

citationsFilter :  

osjPath : /srv/repoprd-data/ph/OSJ_Ontology_103.xls  

nestingSiteUrl : http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r  

domain : pw.edu.pl  

addthisKey : ra-50c06d28135feb58  

analyticsKey : UA-41668516-1  

mailServer : bolek.ii.pw.edu.pl  

mailServerPort : 587  

mailServerUser : lskoniec  

mailServerPassword :  

mailSenderAddress : no-reply@repo.pw.edu.pl  

mailSsl : false  

mailTls : false  

mirCrawling : false  

mirUserRefresh : false  

repoPass : afG35Da2sss452  

catalogueLink : http://gate.bg.pw.edu.pl/F?func=direct&l_base=wtu01&doc_number=  

wosLogin : hrb@ii.pw.edu.pl  

 

5.2. Konfiguracja Repozytorium 

 

Algorytm punktacji dorobku (bez flagi tylko do symulacji):15 

Afiliacja nadrzedna o polskim akronimie identycznym z parametrem wdrozenia instanceCode:1 

Lista czasopism:19923 

Aktywny algorytm oceny eksperta:1 

Uzytkownicy (zdefiniowani w systemie):353 

Aktywni: 

wstruk 
 
jackrabbit 

 
jkoperwa 

 
smr_JS 

 
plo_JS 

 
mch_AZB 

 
mel_AFD 

 
il_EP 

 
zmazek 

 
gk_KP 

 
gk_ELZ 

 
il_BG 

 
anoinska 

 
bg_DS 

 
tr_AG 

 
plo_JJ 

 
ans_DC 

 
estyczek 

 
tr_AZ 

 
plo_IK 

 
mel_AG 

 
s239079 

 
bwozniak 

 
lskoniec 

 
tr_MKL 

 
jkaczma1 

 
bg_WK 

 
tr_PW 

 
hrybinsk 

 
amossako 

 
im_JW 

 
bg_MMU 

 

tr_SK 
 
bdobrzyn 

 
mini_ES 

 
if_EF 

 

Mwasiluk 
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5.3.  Narzędzia 

cli / repl 

internals 

active imports 

Tu można podglądać wykonane/wykonywane importy i nawet wrócić do ekrany importu, gdy np. 

wyłączyliśmy komputer 

 

 

5.4. Statystyki 

 

Funkcja pozwala na uruchomienie bieżących statystyk zawartości bazy. 

W podziale na: 

 

Statystyki 

ogólne 

Publikajc

e 

wszystkie 

Publikcj

e 

2009-

2014 

Publikacj

e 

2014 

Publikacje 

(Sprawozdanie

) 

(Art+Roz+Ksi) 

Publikacj

e 

(obce 

języki) 

Publikacj

e 

(jęz. 

polski) 

Publikacj

e 

(PBN) 

Doktoraty i prace 

dyplomowe 

(BSc+MSc+PhD

) 

Patenty 

(Zgł+Pat) 

 

 

6. Ostatnie rozszerzenia w bazie 

 

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia: 

1.2.5 

Utworzenie mechanizmu nadawania punktów na podstawie roku publikacji artykułu z czasopisma (z 

okresu 2012-2015) 

Wyświetlanie liczności rekordów przy nagłówkach wyświetlanego wyniku wyszukiwania 

Możliwość określenia dokładnego czasu przy wskazywaniu okresu utworzenia, modyfikacji lub 

weryfikacji rekordów w panelu redaktora 

Dodanie w publikacjach pola złożonego 'Autor zbiorowy' 

Dodanie w organizowanych konferencjach pola złożonego 'Zewnętrzna jednostka współorganizatora' 

Dodanie możliwości definiowania i obsługi pól dynamicznych konfigurowanych w parametrach 

systemowych 

Dodanie w panelu redaktora wyszukiwania według użytkownika i daty ostatniej weryfikacji rekordów 

Usunięcie usterek systemu wykrytych w ostatnim czasie, w szczególności brak polskich znaków w 

raportach PDF 

1.2.4.1 

Dodanie możliwości gromadzenia nowych typów danych 'Prace podyplomowe', 'Produkt', 

'Infrastruktura', 'Laboratoria' 

Rozszerzenie opisu typu danych 'Technologie' i 'Aktywności' (w tym ekspert naukowy) 

https://repo.pw.edu.pl/admin/cli.seam?lang=pl&cid=322790
https://repo.pw.edu.pl/admin/repl.seam?lang=pl&cid=322790
https://repo.pw.edu.pl/admin/internals.seam?lang=pl&cid=322790
https://repo.pw.edu.pl/activeImports.seam?lang=pl&cid=322790
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Modyfikacja opisu 'Wdrożenia' pod kątem wskazania produktu lub patentu oraz powiązań z 

projektami 

Wprowadzenie mechanizmu parametrów systemowych 

Wprowadzenia możliwości tworzenia pola warunkowego w strukturze punktacji 

Wprowadzenie możliwości definiowania warunkowych zakładek w osiągnięciach 

Rozszerzenie opisu patentów pod kątem zgodności z POL-on 

Dodanie prac podyplomowych 

Zablokowanie tworzenia opisu wydarzenia konferencji z poziomu rekordu, w którym tworzone jest 

powiązanie 

Zablokowanie tworzenia opisu afiliacji z poziomu rekordu, w którym tworzone jest powiązanie 

Rozszerzenie możliwości wskazywania publikacji cytowanych w znanych bazach danych (np. WoS) 

Implementacja mechanizmu pobierania informacji z Web of Science (cytowania publikacji oraz IF 

czasopism) 

Możliwość wskazania profilu osoby w Google Scholar (m.in. w celu usprawnienia pobierania liczby 

cytowań) 

Nowe formaty prezentacji zestawień bibliograficznych (APA, IEEE, ACM, Chicago, CSE, MLA, 

Vancouver, ISO 690) 

Rozszerzenie mechanizmu oznaczania statusu rekordów pod kątem weryfikacji danych 

Wskazanie typu powiązania rekordu głównego z rekordem zagnieżdżonym 

Dodanie nowej roli użytkownika: versions - podmiana globalna wersji rekordów zagnieżdżonych 

Dodanie możliwości śledzenia stanu zalogowania użytkowników oraz wykonywanych przez nich 

operacji 

Dodanie możliwości śledzenia stanu używanej pamięci operacyjnej 

Rozbudowa raportów osoby i jednostki 

Dodanie w historii rekordu zapisu wskazującego jego usunięcie 

Dodanie pól danych adresowych i kontaktowych w profilu osoby, instytucji oraz laboratorium 

Dodanie pola 'Pliki dodatkowe' w profilu osoby (autora) 

Dodanie pola 'Języki komunikacji' w profilu osoby (autora) 

Dodanie pola 'Pliki medialne' w typach osiągnięcia, aktywność, produkt, technologia 

Dodanie dodatkowych pól opisu eksperta w aktywności  
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Przeniesienie nagród do typu osiągnięcia oraz utworzenie odpowiednich typów osiągnięć 

Automatyczne dodanie wskaźnika indeksowania WoS w wydarzeniach konferencji na podstawie 

powiązania z tytułem konferencji WoS 

Poprawienie stabilności i wydajności systemu 

Usunięcie usterek w systemie wykrytych w ostatnim czasie 

 

 

 

7. Załącznik 1. 

Aktualny wykaz typów danych słownikowych 

 sys_param_attr (Atrybut parametru systemowego) 

 citations (Cytowania) 

 legal_transfer (Forma prawna przekazania) 

 institution_id (Identyfikator instytucji) 

 unit_id (Identyfikator jednostki) 

 person_id (Identyfikator osoby) 

 diploma_id (Identyfikator pracy dyplomowej) 

 publication_id (Identyfikator publikacji) 

 impactFactor (Impact Factor) 

 document_type (Lokalny typ dokumentu) 

 system_parameter (Parametr systemowy) 

 local_field (Pole lokalne) 

 prize_level (Poziom nagrody) 

 activity_priority (Priorytet aktywności) 

 achievement_priority (Priorytet osiągnięć) 

 score (Punktacja) 

 contact_type (Rodzaj danych kontaktowych) 

 architecturalwork_type (Rodzaj dzieła architektonicznego) 

 artisticwork_type (Rodzaj dzieła artystycznego) 

 book_type (Rodzaj książki) 

 product_type (Rodzaj produktu) 

 publication_type (Rodzaj publikacji) 

 implementation_type (Rodzaj wdrożenia) 
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 performance_mode (Sposób wykonania) 

 project_status (Status projektu) 

 implementation_status (Status wdrożenia) 

 scoringSystem (System punktacji) 

 artisticwork_subtype (Typ dzieła) 

 licence_type (Typ licencji) 

 achievement_type (Typ osiągnięć) 

 product_subtype (Typ produktu) 

 score_condition (Warunek punktacji) 

 indexIndicator (Wskaźnik indeksowania) 

 distribution_range (Zakres rozpowszechniania) 

 impactRange (Zasięg oddziaływania) 
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8. Załącznik 2. 

Aktualny wykaz danych słownikowych  

Atrybut parametru systemowego 

 Nazwa w języku angielskim 

 Nazwa w języku polskim 

 

Cytowania 

 Cytowania WoS 

 Cytowania GS 

 

Forma prawna przekazania 

 umowa licencji 

 umowa sprzedaży majątkowych praw autorskich 

 umowa udostępnienia własności intelektualnej 

 umowa wdrożeniowa 

 

Identyfikator instytucji 

 REGON 

 NIP 

 KRS 

 

Identyfikator jednostki 

 Identyfikator PBN (PBN) 

 Identyfikator w instytucji (PW) 

 

Identyfikator osoby 

 google scholar 

 PESEL 

 PWSAP 

 Nr dowodu osobistego 

 Nr paszportu 

 Nr indeksu 

 

Identyfikator pracy dyplomowej 

 Identyfikator pracy APD 
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Identyfikator publikacji 

 Identyfikator w katalogu 

 

Impact Factor 

 Impact Factor WoS 

 Impact Factor IC 

 

Lokalny typ dokumentu 

 dokument elektroniczny 

 

Parametr systemowy 

 Warunek wskazania punktacji 

 Warunek użycia pól lokalnych 

 Warunek użycia wskaźników punktacji 

 

Pole lokalne 

 Rok rozpoczęcia 

 Lokalny identyfikator 

 

Poziom nagrody 

 Wybitna 

 Wyróżniona 

 

Punktacja 

 Punktacja MNiSW 

 

Rodzaj danych kontaktowych 

 adres oficjalny 

 adres prywatny 

 inny adres 

 

Rodzaj dzieła architektonicznego 

 dzieło architektoniczne 

 dzieło wzornicze 

 

Rodzaj dzieła artystycznego 
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 dzieło artystyczne 

 

Rodzaj produktu 

 działanie artystyczne 

 ekspertyza 

 know-how 

 licencja 

 materiał 

 metoda 

 opracowanie naukowe 

 oprogramowanie 

 procedura 

 technologia 

 wyrób 

 

Rodzaj wdrożenia 

 Wdrożenie produktu, nieobjętego prawem ochronnym 

 Wdrożenie produktu, objętego prawem ochronnym 

 

Status projektu 

 w trakcie realizacji 

 zakończony/zrealizowany 

 zakończony/niezrealizowany 

 częściowo zrealizowany 

 

Status wdrożenia 

 w trakcie realizacji 

 zakończony/zrealizowany 

 zakończony/niezrealizowany 

 

System punktacji 

 Punktacja MNiSW 

 

Typ licencji 

 Otwarty Dostęp 

 Creative Commons 
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 Uznanie Autorstwa (CC-BY) 

 Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND) 

 Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA) 

 Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC) 

 Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND) 

 Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA) 

 Inna otwarta licencja 

 

Typ osiągnięć 

 Certyfikaty 

 Nagrody, wyróżnienia 

 Nagrody krajowe 

 Działalność naukowa lub naukowo-badawcza 

 Osiągnięcia naukowo-techniczne 

 Osiągnięcia naukowe lub artystyczne 

 Wybitny dorobek naukowy lub artystyczny 

 Osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego 

 Wyróżniona rozprawa doktorska 

 Zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 

 Inne nagrody krajowe 

 Nagrody za osiągnięcia organizacyjne 

 Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne 

 Nagrody za całokształt dorobku 

 Nagrody międzynarodowe 

 Stopnie zawodowe 

 inżynier (inż.) 

 licencjat (lic.) 

 magister (mgr) 

 magister inżynier (mgr inż.) 

 Stopnie i tytuły naukowe 

 doktor (dr) 

 docent (doc.) 

 doktor habilitowany (dr hab.) 

 profesor (prof.) 
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 Specjalizacje 

 Specjalizacja I-szego stopnia 

 Specjalizacja II-szego stopnia 

 

Typ produktu 

 wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, 

publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe) 

 plastyczne 

 fotograficzne 

 lutnicze 

 wzornictwa przemysłowego 

 architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne 

 muzyczne i słowno-muzyczne 

 sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne 

 audiowizualne, w tym filmowe 

 

Wskaźnik indeksowania 

 Indeks WoS 

 Indeks Scopus 

 

Zakres rozpowszechniania 

 w kraju 

 w kraju na międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu 

 za granicą 

 

Zasięg oddziaływania 

 mały/lokalny 

 średni/krajowy 

 duży/międzynarodowy 

 

 


