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Zarządzenie nr 98 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 25 września 2015 roku 

 

w sprawie: szczegółowego zakresu podstawowych danych bibliograficznych, jakie autorzy 

publikacji mają obowiązek zamieszczać w Bibliografii Publikacji Pracowników 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 

 

Na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku  

z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 roku  

w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. z 2015 r. poz. 944) oraz w związku  

z zarządzeniem nr 130 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 grudnia 2014 roku  

w sprawie trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Określa się szczegółowy zakres podstawowych danych bibliograficznych, jakie autorzy 

publikacji mają obowiązek zamieszczać w utworzonej w ramach Repozytorium Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanej 

dalej BPP UJ. Szczegółowy zakres podstawowych danych bibliograficznych określa 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Dane za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku, już wprowadzone  

do BPP UJ, należy uzupełnić w terminie do 15 października 2015 roku. Zakres danych 

bibliograficznych do uzupełnienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej – w porozumieniu  

z koordynatorami odpowiedzialnymi za zarządzanie bibliografiami pracowników jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – ustali aspekty techniczne uzupełnienia danych 

w BPP UJ. 
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Rektor 

 

 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 

 
Dotyczy: 

– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum) 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 98 Rektora UJ z 25 września 2015 r. 

 

Szczegółowy zakres podstawowych danych bibliograficznych obowiązujących 

w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

1. Publikacje w czasopismach naukowych: 

1) imiona i nazwiska wszystkich autorów będących twórcami publikacji; 

2) tytuł czasopisma; 

3) numer ISSN czasopisma; 

4) identyfikator DOI (digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu 

elektronicznego); 

5) adres strony internetowej zawierającej pełny tekst publikacji; 

6) tytuł publikacji; 

7) język publikacji; 

8) rok wydania, tom lub numer; 

9) zakres stron, na których znajduje się publikacja; 

10) sposób udostępnienia publikacji w otwartym dostępie (otwarte czasopismo, otwarte 

repozytorium, inne); 

11) wersja tekstu w otwartym dostępie (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, 

ostateczna wersja opublikowana); 

12) licencja, na jakiej publikacja jest dostępna w otwartym dostępie (Creative Commons 

- Uznanie Autorstwa (CC-BY); Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Na Tych 

Samych Warunkach (CC-BY-SA); Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie 

niekomercyjne (CC-BY-NC); Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Bez utworów 

zależnych (CC-BY-ND); Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie 

niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); Creative Commons - 

Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 

(CC-BY-NC-ND); inna otwarta licencja; bez licencji otwartego dostępu do publikacji); 

13) data udostępnienia publikacji w otwartym dostępie (przed opublikowaniem;  

w momencie opublikowania; po opublikowaniu – wraz z podaniem liczby miesięcy, 

jakie upłynęły od momentu opublikowania do momentu udostępnienia publikacji 

w sposób otwarty); 

14) informacje zawierające dane na temat konferencji naukowej w przypadku, gdy publikacja 

jest materiałem konferencyjnym (pełna nazwa konferencji, zakres dat trwania konferencji, 

państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja, informacja o indeksowaniu  

w bazach: Web of Science, Core Collection, Scopus, innych bazach uznanych  

w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej za spełniające kryterium szerokiego 

dostępu). 

 

2. Publikacje w monografiach naukowych oraz monografiach wieloautorskich, w których  

nie określono autorów poszczególnych rozdziałów: 

1) imiona i nazwiska wszystkich autorów i redaktorów będących twórcami publikacji; 

2) tytuł monografii; 
3) miejsce i nazwa wydawcy monografii; 

4) numer ISBN; 

5) język monografii; 

6) rok wydania; 

7) ilość stron monografii; 

8) objętość w arkuszach wydawniczych; 

9) identyfikator DOI (digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu 

elektronicznego); 



10) adres strony internetowej zawierającej pełny tekst publikacji; 

11) sposób udostępnienia publikacji w otwartym dostępie (otwarte czasopismo, otwarte 

repozytorium, inne); 

12) wersja tekstu w otwartym dostępie (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, 

ostateczna wersja opublikowana); 

13) licencja, na jakiej publikacja jest dostępna w otwartym dostępie (Creative Commons 

- Uznanie Autorstwa (CC-BY); Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Na Tych 

Samych Warunkach (CC-BY-SA); Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie 

niekomercyjne (CC-BY-NC); Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Bez utworów 

zależnych (CC-BY-ND); Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie 

niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); Creative Commons - 

Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 

(CC-BY-NC-ND); inna otwarta licencja; bez licencji otwartego dostępu do publikacji); 

14) data udostępnienia publikacji w otwartym dostępie (przed opublikowaniem;  

w momencie opublikowania; po opublikowaniu – wraz z podaniem liczby miesięcy, 

jakie upłynęły od momentu opublikowania do momentu udostępnienia publikacji 

w sposób otwarty); 

15) informacje zawierające dane na temat konferencji naukowej w przypadku, gdy publikacja 

jest materiałem konferencyjnym (pełna nazwa konferencji, zakres dat trwania konferencji, 

państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja, informacja o indeksowaniu  

w bazach: Web of Science, Core Collection, Scopus, innych bazach uznanych  

w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej za spełniające kryterium szerokiego 

dostępu). 

 

3. Publikacje w monografiach wieloautorskich, w których określono autorów poszczególnych 

rozdziałów: 

1) imiona i nazwiska wszystkich autorów będących twórcami rozdziału w monografii; 

2) tytuł rozdziału; 

3) język rozdziału; 

4) rok wydania monografii, w której został opublikowany rozdział; 

5) zakres stron, na których został opublikowany rozdział; 

6) objętość rozdziału w arkuszach wydawniczych; 

7) tytuł monografii, w której został opublikowany rozdział; 

8) miejsce wydania i nazwa wydawcy monografii, w której został opublikowany rozdział; 

9) imiona i nazwiska wszystkich redaktorów monografii, w której został opublikowany 

rozdział; 

10) identyfikator DOI (digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu 

elektronicznego); 

11) adres strony internetowej zawierającej pełny tekst rozdziału; 

12) sposób udostępnienia rozdziału w otwartym dostępie (otwarte czasopismo, otwarte 

repozytorium, inne); 

13) wersja tekstu w otwartym dostępie (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, 

ostateczna wersja opublikowana); 

14) licencja, na jakiej publikacja jest dostępna w otwartym dostępie (Creative Commons 

- Uznanie Autorstwa (CC-BY); Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Na Tych 

Samych Warunkach (CC-BY-SA); Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie 

niekomercyjne (CC-BY-NC); Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Bez utworów 

zależnych (CC-BY-ND); Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie 

niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); Creative Commons - 

Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 

(CC-BY-NC-ND); inna otwarta licencja, bez licencji otwartego dostępu do publikacji); 

15) data udostępnienia publikacji w otwartym dostępie (przed opublikowaniem;  



w momencie opublikowania; po opublikowaniu – wraz z podaniem liczby miesięcy, 

jakie upłynęły od momentu opublikowania do momentu udostępnienia publikacji 

w sposób otwarty); 

16) informacje zawierające dane na temat konferencji naukowej w przypadku, gdy rozdział jest 

materiałem konferencyjnym (pełna nazwa konferencji, zakres dat trwania konferencji, 

państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja, informacja 

o indeksowaniu w bazach: Web of Science, Core Collection, Scopus, innych bazach 

uznanych w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej za spełniające kryterium 

szerokiego dostępu). 

 

4. Czasopisma naukowe: 

1) tytuł czasopisma naukowego; 

2) imię i nazwisko redaktora naczelnego; 

3) główny język, w jakim wydawane jest czasopismo naukowe; 

4) numer ISSN czasopisma; 

5) identyfikator DOI (digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu 

elektronicznego); 

6) adres internetowy czasopisma naukowego; 

7) data wydania; 

8) zakres numerów lub tomów wydanych w danym roczniku; 

9) informacja o otwartym dostępie do czasopisma; 

10) nakład w przypadku formy drukowanej czasopisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 98 Rektora UJ z 25 września 2015 r. 

 

Zakres danych bibliograficznych do uzupełnienia 

w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego  

za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku 

 

1. Dane bibliograficzne o publikacjach w czasopismach naukowych należy uzupełnić  

o dane wymienione w ust. 1 pkt 10-14 załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Dane bibliograficzne o publikacjach w monografiach naukowych oraz monografiach 

wieloautorskich, w których nie określono autorów poszczególnych rozdziałów, należy 

uzupełnić o dane wymienione w ust. 2 pkt. 8 oraz pkt 11-15 załącznika nr 1  

do niniejszego zarządzenia. 

3. Dane bibliograficzne o publikacjach w monografiach wieloautorskich, w których 

określono autorów poszczególnych rozdziałów, należy uzupełnić o dane wymienione  

w ust. 3 pkt 6 oraz pkt 12-16 załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

4. Dane bibliograficzne o czasopismach naukowych należy uzupełnić o dane wymienione 

ust. 4 pkt 9-10 załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 


