
Zarządzenie Nr 7/2021/2022 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich i doktorantów 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trybu przekazywania 

informacji do Biblioteki UKW.  

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.)  

 

§ 1 

1. Zobowiązuję Bibliotekę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do gromadzenia oraz 

prowadzenia ewidencji publikacji naukowych pracowników i doktorantów Uniwersytetu w 

formie Bazy Dorobku Naukowego Pracowników UKW. 

2. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu do 

przekazywania egzemplarza lub kopii (drukowanej lub cyfrowej) każdej publikacji, której 

są oni autorami lub współautorami, do Biblioteki UKW (bibliografia@ukw.edu.pl). 

3. Przekazywane informacje, o której mowa w ust. 2, muszą zawierać: 

1) w przypadku artykułów – cały artykuł wraz z informacją o czasopiśmie (tytuł, rok 

wydania, numer, ISSN) lub aktywny identyfikator DOI / link do pełnego tekstu, oraz 

informację o wysokości opłaty poniesionej za jego opublikowanie (wyrażoną brutto, 

w złotych) i źródło jej finansowania*;  

2) w przypadku rozdziałów z monografii – rozdział z widocznymi numerami stron oraz 

stronę tytułową, redakcyjną i spis treści monografii; 

3) w przypadku monografii i prac redakcyjnych – oryginalną publikację do księgozbioru 

Biblioteki, oraz - jeżeli nie ukazała się w wydawnictwie UKW - informację o 

wysokości opłaty poniesionej za jej opublikowanie (wyrażoną brutto, w złotych) i 

źródło jej finansowania (publikacja bezkosztowa / środki na utrzymanie potencjału 

badawczego / dofinansowanie Prorektora ds. Nauki / środki na realizację projektu w 

zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych / RID/inne) 

4) w przypadku innych form publikacji - dane umożliwiające identyfikację dokumentu. 

4. Dane w Bazie Dorobku Naukowego Pracowników UKW tworzone są na podstawie 

kryteriów formalnych zgłaszanych publikacji, pracownicy Biblioteki nie dokonują ich 

oceny merytorycznej. 

5. Ewentualne wątpliwości dotyczące tworzenia opisów bibliograficznych, kwalifikacji 

publikacji bądź przyznawania wartości punktowych rozstrzyga kierownik odpowiedniej 

jednostki organizacyjnej (Dziekan, Dyrektor Instytutu) lub Prorektor ds. Nauki. 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie Nr 125/2012/2013  Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 

dnia 27 września 2013 r. w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli 

akademickich i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trybu 

przekazywania do Biblioteki UKW publikacji, których autorami lub współautorami są 

pracownicy Uczelni w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich i 

doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trybu przekazywania 

do Biblioteki UKW publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uczelni. 

 

mailto:bibliografia@ukw.edu.pl


§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  Rektor  

 

prof. dr hab. Jacek Woźny  

 


