Instrukcja przygotowania wykazu publikacji z punktacją
w oparciu o bazę Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dostępna
jest ze strony Biblioteki UMW www.bg.umed.wroc.pl w zakładce Bibliometria.
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Po wybraniu opcji Bibliografia UMW zobaczymy stronę wyszukiwawczą bazy:
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W celu przygotowania wykazu swoich publikacji z punktacją należy:
1. w polu Rok/lata wybrać opcję, która jest nam potrzebna:
wszystkie lata (do oceny całego dorobku),
wybrany rok,
wybrany zakres lat (do oceny publikacji za konkretny przedział czasowy – np. ocena
okresowa pracowników, sprawozdanie roczne dla doktorantów);
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2. w polu rozwijanym Format wybrać wykaz do oceny UMW;
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3. w polu Autor wpisać swoje nazwisko i kliknąć Indeks;

4. wyświetli się indeks autorów, z którego należy wybrać swoje nazwisko i imię. Zatwierdzamy
kliknięciem opcji Szukaj zaznaczonych;
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5. w wyniku wyszukiwania otrzymujemy listę wszystkich publikacji za określony przedział
czasowy, których jesteśmy autorami bądź współautorami, z podziałem na pełne prace
i streszczenia oraz podsumowaniem liczby punktów MNiSW/KBN i Impact Factor
(z wyodrębnieniem IF za prace kontrybutorskie);

Uwaga! Nazwiska i imiona autorów podane są w opisach w takiej formie, w jakiej wystąpiły
w publikacji. Różne warianty dotyczące tej samej osoby są łączone w module rejestracyjnym
bazy, dzięki czemu wystarczy wybrać w indeksie tylko jeden, a wyświetlą się wszystkie prace.
Brak takiego powiązania należy zgłaszać w Oddziale Informacji Naukowej i Bibliografii
BG UMW (ul. Marcinkowskiego 2–6, pok. 2A.135.1; tel. (71) 7841903, 7841906; bibliografia@umed.wroc.pl).
Do Oddziału należy również dostarczyć brakujące w bazie publikacje w celu ich zarejestrowania.
6. przygotowujemy wydruk, klikając opcję Wyświetlanie wyników w wersji do druku,
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a następnie Drukuj.

Jeśli potrzebny jest wykaz wybranych publikacji (np. w celu sporządzenia sprawozdania
rocznego doktoranta), zaznaczamy je oraz klikamy wyświetl zaznaczone.
W celu przygotowania wydruku postępujemy jak wyżej.
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WAŻNE
Ostatnim etapem przygotowania poprawnego wykazu jest weryfikacja punktacji za rozdziały
w monografiach/podręcznikach (dotyczy to tylko osób będących autorami wielu rozdziałów
w jednym wydawnictwie). Należy pamiętać, że suma punktów za rozdziały w jednej
monografii/podręczniku nie może przekraczać liczby punktów za autorstwo całości
wg punktacji obowiązującej w danym roku, czyli:
Rok wydania monografii/podręcznika
do 2005

2006–2007 2008–2011 2012–2015 od 2016

Maksymalna liczba punktów
za rozdziały w jednej
monografii/podręczniku
(liczba punktów za 1 rozdział)
•

w języku angielskim

•

w języku polskim lub
innym niż angielski

24 (12)
18 (3)

24 (12)

24* (7)

25* (5)
25 (5)

20 (6)

12 (3)

20 (4)

* Dla pracowników jednostek z zakresu nauk humanistycznych, pedagogicznych oraz prawa medycznego w punktacji
monografii i podręczników akademickich z tych dziedzin za język podstawowy można przyjąć język polski i w takim przypadku
punktacja przyznawana jest tak jak za publikacje w języku angielskim.

System automatycznie sumuje wszystkie punkty przy rozdziałach, jeśli więc w obrębie tego
samego wydawnictwa przekroczyły one dopuszczalny limit, wynik należy zmniejszyć
o naliczoną „nadwyżkę” punktów.
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Postępując analogicznie, można przygotować wykazy publikacji dla jednostek organizacyjnych
i wydziałów. Należy jedynie wybrać odpowiednią opcję ze słownika wyszukiwawczego –
Jednostka organizacyjna – skrót lub Wydział – kod i wpisać w pole odpowiedni skrót
(ich wykazy umieszczone są obok indeksów).
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W ten sposób otrzymamy wykazy wszystkich publikacji pracowników i doktorantów
poszukiwanej jednostki lub wydziału.
Dla danych od 2006 roku jest możliwość przygotowania wykazu tylko publikacji afiliowanych
do jednostki czy wydziału – należy wtedy wybrać ze słownika wyszukiwawczego warianty
Jednostka organizacyjna afiliowana – skrót lub Wydział afiliowany – kod.
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