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Zarządzenie nr 130 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 23 grudnia 2014 roku 
 

w   sprawie: trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 
 

 

Na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, 

co następuje: 
 

§ 1 

 

1. W ramach Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego tworzy się odrębny zbiór danych 

– Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwany dalej 

BPP UJ, w którym rejestrowany jest dorobek publikacyjny pracowników Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.  

2. BPP UJ jest głównym źródłem informacji o publikacjach pracowników Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Przy dokonywaniu okresowej oceny pracowników Uniwersytetu 

Jagiellońskiego oraz przy przyznawaniu nagród za działalność naukową uwzględnia się 

wyłącznie publikacje zarejestrowane w bazie BPP UJ. 

3. W BPP UJ dokumentowany jest bieżący dorobek publikacyjny jak i materiały 

opublikowane w latach ubiegłych. 

4. Dane bibliograficzne dotyczące materiałów opublikowanych przez pracowników 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w źródłach naukowych, popularno-naukowych i innych 

mogą być wprowadzane bezpośrednio do bazy BPP UJ przez pracowników naukowych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego lub przez bibliotekarzy z bibliotek wydziałowych 

i instytutowych. 

5. Opis bibliograficzny publikacji powinien być zweryfikowany na podstawie dostarczonego 

przez autora oryginału w formie drukowanej lub poprzez wskazanie linku do publikacji 

w wersji elektronicznej. Weryfikacji dokonują bibliotekarze z bibliotek 

wydziałowych/instytutowych Uniwersytetu Jagiellońskiego lub bibliotekarze z Biblioteki 

Jagiellońskiej. Zweryfikowane opisy bibliograficzne, po sprawdzeniu ich poprawności 

i kompletności, zatwierdzają do opublikowania w bazie BPP UJ bibliotekarze z Oddziału 

Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej. 

6. Obowiązkiem autora jest przygotowanie angielskiej wersji tytułu publikacji, o ile taki 

nie występuje w oryginalnym tekście.  

7. Po sporządzeniu opisu bibliograficznego publikacji można oznaczyć jej afiliację. 

 

§ 2 

 

Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego jest prowadzona przez 

Bibliotekę Jagiellońską. Bibliotekarze z Sekcji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Oddziale Zbiorów Cyfrowych przeprowadzają niezbędne szkolenia w zakresie 

 



 

 

wprowadzania danych do BPP UJ. BPP UJ dostępna jest na stronie 

http://bpp.uj.edu.pl/bpp/xmlui/. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. 

 

 

Rektor 

 
 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 

http://bpp.uj.edu.pl/bpp/xmlui/

