Załącznik
do Zarządzenia nr 72/2018
z dnia 11 grudnia 2018 roku

Zasady dokumentacji dorobku naukowego i osiągnięć naukowych
pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu
1.

Dorobek naukowy i osiągnięcia naukowe pracowników UEP prowadzących działalność
naukową (zwanych dalej pracownikami) i doktorantów UEP rejestrowany jest w Bazie
Wiedzy UEP dostępnej na stronie internetowej http://bazawiedzy.ue.poznan.pl.

2.

Baza Wiedzy UEP funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie OMEGA PSIR, do którego
licencji udziela Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu Wydział Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

3.

Baza Wiedzy UEP posadowiona jest na zasobach Centrum Informatyki UEP, które jest
odpowiedzialne za utrzymanie ciągłości sprzętowej i systemowej.

4.

W Bazie Wiedzy UEP obligatoryjnie rejestruje się dorobek naukowy i osiągnięcia naukowe
uzyskany od dnia 1 stycznia 2018 roku.

5.

Jednostkami odpowiedzialnymi za wprowadzanie danych do Bazy Wiedzy UEP są:
1) Biblioteka Główna – dane dotyczące dorobku publikacyjnego;
2) Dział Spraw Pracowniczych – dane dotyczące nagród (o zasięgu krajowym lub
międzynarodowym), dane dotyczące awansów (w szczególności uzyskane stopnie
i tytuły naukowe);
3) Biuro Pozyskiwania Funduszy – dane dotyczące projektów administracyjnych,
organizacyjnych, zarządczych i dydaktycznych;
4) Dział Badań Naukowych – dane dotyczące projektów naukowych, dane dotyczące
zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów, dane dotyczące aktywności
zawodowych, w szczególności uczestnictw, członkostw i przewodniczeń;
5) Dział Współpracy z Zagranicą – dane dotyczące stypendiów, staży zagranicznych
i wykładów na zaproszenie zagranicznych instytucji naukowych, administracyjnych
i przemysłowych.

6.

Dyrektorzy lub kierownicy jednostek organizacyjnych wymienionych w ustępie 5
wyznaczają redaktorów odpowiedzialnych za bieżące gromadzenie, weryfikację
i wprowadzanie danych do Bazy Wiedzy UEP.

7.

Rejestracji w Bazie Wiedzy UEP podlegają:
1) wyłącznie publikacje wydane – nie są rejestrowane publikacje przekazane do redakcji,
znajdujące się w druku lub w trakcie procesu wydawniczego;
2) wyłącznie aktywności/osiągnięcia zawodowe, które miały miejsce – nie są
rejestrowane aktywności/osiągnięcia mające dopiero nastąpić.

8.

Pracownicy UEP i doktoranci UEP zobowiązani są do:
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1) zgłaszania informacji o swoim dorobku naukowym nie później niż w terminie 30 dni od
momentu dowiedzenia się o ukazaniu się publikacji, uzyskaniu osiągnięcia lub
zakończeniu wydarzenia; zgłaszanie informacji odbywa się za pośrednictwem
elektronicznego
formularza
intranetowego
dostępnego
pod
adresem
https://develop.ue.poznan.pl/omegaform;
2) udostępnienia redaktorom Bazy Wiedzy UEP do wglądu oryginału lub kopii/skanu
zgłoszonej publikacji, potwierdzenia aktywności/osiągnięcia.
9.

Dane dotyczące projektów i patentów lub innych praw ochronnych są wprowadzane przez
pracowników i doktorantów UEP do Rejestru projektów, a następnie – po weryfikacji,
zostaną wprowadzone przez odpowiedniego redaktora do Bazy Wiedzy UEP.

10. Redaktorzy podejmują decyzję o rejestracji i zakwalifikowaniu zgłoszonej publikacji,
osiągnięcia lub aktywności do określonej kategorii w Bazie Wiedzy UEP.
11. Redaktorzy wprowadzają dane do Bazy Wiedzy UEP na podstawie oryginału, kserokopii
lub skanu publikacji, potwierdzenia aktywności lub osiągnięcia. Redaktorzy są
zobowiązani do weryfikacji, klasyfikacji i wprowadzania danych w sposób jednolity, spójny
i jednoznaczny.
12. Pracownik lub doktorant UEP ma prawo odwołać się do prorektora właściwego ds. nauki
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentowania dorobku naukowego w Bazie
Wiedzy UEP. Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej i wymaga uzasadnienia.
Prorektor podejmując decyzję bierze pod uwagę opinię jednostek wykazanych
w ustępie 5.
13. Rejestracji w Bazie Wiedzy UEP podlegają publikacje wydane w formie drukowanej
lub elektronicznej:
1) artykuły opublikowane w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach
ciągłych;
2) monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte;
3) rozdziały/fragmenty w monografiach,
wydawnictwach zwartych;

podręcznikach,

skryptach

i

innych

4) referaty i abstrakty opublikowane w materiałach konferencyjnych;
5) recenzje opublikowane w czasopismach;
6) tłumaczenia tekstów zagranicznych;
7) inne (hasła w encyklopediach i słownikach, raporty, sprawozdania, opracowania,
wstępy/przedmowy, posłowia, publikacje popularnonaukowe).
14. Rejestracji w Bazie Wiedzy UEP podlega także redakcja naukowa monografii, podręcznika,
skryptu oraz innego wydawnictwa zwartego lub ciągłego.
15. Każda publikacja/aktywność jest rejestrowana w Bazie Wiedzy UEP tylko raz, niezależnie
od liczby autorów i ich afiliacji.
16. Jeśli w publikacji wymieniono więcej niż jedną afiliację lub nie wymieniono żadnej,
wymagane jest oświadczenie autora wskazujące jednostkę, której dorobek stanowi
publikacja. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.
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17. Dorobek naukowy (w szczególności publikacje) opatrzone inną afiliacją niż UEP, nie są
zaliczane do dorobku Uczelni.
18. Dane o publikacjach wprowadzone do Bazy Wiedzy UEP będą przekazywane do Polskiej
Bibliografii Naukowej, zwanej dalej PBN, która jest częścią Zintegrowanego Systemu
Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. Publikacje niezarejestrowane w Bazie
Wiedzy UEP oraz publikacje opatrzone afiliacją uczelni innej niż UEP nie zostaną włączone
do zasobu PBN.
19. Baza Wiedzy UEP ma wbudowany mechanizm formalnej oceny publikacji naukowych,
opracowany na podstawie rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Punktacja nadawana jest w sposób automatyczny, zgodnie z obowiązującymi aktualnymi
rozporządzeniami Ministerstwa.
20. Za kompletność danych w Bazie Wiedzy UEP odpowiadają twórcy dorobku,
a w odniesieniu do dorobku jednostki organizacyjnej Uczelni odpowiedzialność taka
spoczywa na jej kierowniku.
21. W przypadku ustalania punktacji na potrzeby rozdziału środków budżetowych (np.
środków przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego) uwzględniane
będą tylko informacje wpisane do Bazy Wiedzy UEP.
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