Zarządzenie nr 8/2020/2021
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 9 września 2020 roku
w sprawie centralnego systemu ewidencji, archiwizacji i upowszechniania
efektów działalności naukowo-badawczej pracowników i doktorantów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85 t.j. z późn. zm.) oraz § 26
statutu UAM zarządzam, co następuje:
§1

1. W celu zapewnienia odpowiedniej ewidencji, archiwizacji i upowszechniania
efektów działalności naukowo-badawczej pracowników i doktorantów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, a także ułatwienia wypełniania przez Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza obowiązków sprawozdawczych w zakresie działalności
naukowej, tworzy się centralny system, zwany dalej Bazą Wiedzy UAM, a niniejsze
Zarządzenie stanowi jednocześnie Regulamin funkcjonowania Bazy Wiedzy UAM.
2. Baza Wiedzy UAM dostępna jest pod adresem https://researchportal.amu.edu.pl.
3. W celu dostępu do Bazy Wiedzy UAM, w tym do przeglądania jej zawartości,
niezbędne są następujące wymagania:
a) urządzenie z dostępem do Internetu;
b) przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Opera, Safari.
4. Baza Wiedzy UAM może być źródłem danych dla systemów lokalnych, tworzonych
w jednostkach organizacyjnych UAM.
5. Baza Wiedzy UAM jest elementem centralnego systemu zarządzania Uczelnią,
zasilając działające w nim inne systemy informatyczne danymi lub importując dane
z tych systemów (np. Axapta, USOS, baza projektów).
6. Baza Wiedzy UAM jest dostępna bez logowania dla każdego użytkownika Internetu
oraz stanowi miejsce promocji w Internecie dorobku naukowego oraz osiągnięć
zawodowych pracowników i doktorantów UAM.
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§2
1. W Bazie Wiedzy UAM rejestrowany jest dorobek naukowy pracowników UAM
prowadzących działalność naukową oraz doktorantów UAM.
2. Baza Wiedzy UAM funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie OMEGA PSIR, do
którego licencji udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział
Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
3. Baza Wiedzy UAM posadowiona jest na zasobach Centrum Informatycznego UAM,
które jest odpowiedzialne za utrzymanie ciągłości sprzętowej i systemowej.
4. Każda publikacja jest rejestrowana w Bazie Wiedzy UAM tylko raz, niezależnie od
liczby autorów i ich afiliacji.
5. W Bazie Wiedzy UAM obligatoryjnie rejestrowane są utwory opublikowane po 1
stycznia 2017 roku, przy czym zalecane jest sukcesywne uzupełnianie również
wcześniejszego dorobku autorów, stanowiące dorobek naukowy pracowników lub
doktorantów UAM. Obowiązkowi ewidencji podlegają dane bibliograficzne:
a) artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz innych
wydawnictwach ciągłych;
b) monografii, podręczników, skryptów oraz innych wydawnictw zwartych;
c) rozdziałów/fragmentów w monografiach, podręcznikach, skryptach
i innych wydawnictwach zwartych;
d) recenzji opublikowanych w czasopismach;
e) tłumaczeń tekstów zagranicznych;
f) redakcji naukowej monografii, podręcznika, skryptu oraz innego
wydawnictwa zwartego lub ciągłego;
g) dzieł artystycznych;
h) innych utworów, będących podstawą nadania stopnia lub tytułu naukowego.
6. Pracownicy UAM oraz doktoranci, zwani dalej „autorami", którzy publikując lub
upowszechniając utwory podają afiliację „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu” lub jej odpowiedniki obcojęzyczne (dla wersji anglojęzycznej: Adam
Mickiewicz University, Poznań) albo przedstawiają w Uczelni te utwory, jako swój
dorobek naukowy, są zobowiązani do:
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a) bieżącego (nie później niż w terminie 30 dni od momentu ukazania się
publikacji) przekazywania redaktorowi wydziałowemu danych o utworach
określonych w ust. 5 wraz z plikami cyfrowymi (jeśli to konieczne)
zawierającymi pełną treść lub fragment utworu umożliwiający jego weryfikację.
Przekazanie danych następuje poprzez bezpośredni import danych do Bazy
Wiedzy UAM w formatach przyjmowanych przez system, tj. DOI lub Bibtex lub
przez rejestrację publikacji za pomocą wbudowanego formularza
zgłoszeniowego;
b) bieżącej aktualizacji swojego profilu oraz zgłaszania zmian danych osobowych
zarejestrowanych w Bazie Wiedzy UAM do redaktora wydziałowego.
7. Obowiązkowi publicznego udostępnienia pełnych tekstów podlegają wszystkie
utwory opublikowane na wolnych licencjach (Creative Commons), dlatego też
autorzy takich publikacji są zobligowani do zamieszczenia pełnych tekstów
publikacji na swoim profilu samodzielnie lub przesłanie ich do redaktora
wydziałowego. Dzięki integracji systemów OMEGA-PSIR i DSpace utwory te, obok
Bazy Wiedzy UAM, będą dostępne również w repozytorium instytucjonalnym
AMUR. Autor, w uzgodnieniu z wydawcą, może zdecydować o publicznym
upowszechnieniu publikacji udostępnionej na licencji innej niż licencja Creative
Commons, jeżeli pozwala na to polityka wydawcy.
8. Zakazane jest dostarczanie przez autorów treści o charakterze bezprawnym, w tym
w szczególności naruszających prawa osób trzecich. Autor ponosi pełną
odpowiedzialność za udostępniane za pośrednictwem Bazy Wiedzy UAM materiały,
w szczególności odpowiada za ewentualne naruszenie praw autorskich i
majątkowych osób trzecich.
9. Dane o publikacjach wprowadzone do Bazy Wiedzy UAM 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 UAM oraz publikacje opatrzone afiliacją uczelni
innej niż UAM nie zostaną włączone do zasobu PBN.
10. Baza Wiedzy UAM ma wbudowany mechanizm formalnej oceny publikacji
naukowych, opracowany na podstawie obowiązujących przepisów. Punktacja
nadawana jest w sposób automatyczny, zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami.
§3
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1. Baza prowadzona jest przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul.
H. Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań, NIP 777 – 000 – 63 – 50.
2. Jednostką odpowiedzialną za administrowanie oraz funkcjonowanie Bazy Wiedzy
UAM jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu we współpracy z jednostkami
organizacyjnymi odpowiedzialnymi za poszczególne typy działalności Uczelni
(projekty, patenty i inne) oraz osobami wyznaczonymi przez kierowników tych
jednostek.
3. Za kompletność danych w Bazie Wiedzy UAM odpowiadają twórcy dorobku, a w
odniesieniu do dorobku jednostki organizacyjnej Uczelni odpowiedzialność taka
spoczywa na jej kierowniku. Zastrzeżenia, co do poprawności treści informacji
udostępnionych w Bazie Wiedzy UAM można zgłaszać za pośrednictwem
właściwego redaktora, którego adres e-mail widnieje na stronie Bazy Wiedzy UAM.
4. Kierownicy niektórych jednostek organizacyjnych UAM (tj. wydziału oraz filii), o
których mowa w ust. 3 powołują redaktora/redaktorów odpowiedzialnych za bieżącą
aktualizację danych w Bazie Wiedzy UAM. Informacja o powołaniu/odwołaniu
redaktora powinna być niezwłocznie przekazana do Biblioteki Uniwersyteckiej.
5. Do zadań redaktorów, o których mowa w ust. 4, należy:
a) bieżąca (nie później niż w terminie 15 dni od momentu otrzymania danych)
weryfikacja danych bibliograficznych o publikacjach przekazywanych do Bazy
Wiedzy UAM przez autorów;
b) bieżące kontrolowanie danych osobowych dotyczących autorów z afiliacją
zgodną z zakresem działania redaktora;
c) współdziałanie z innymi jednostkami UAM, w tym z Biblioteką Uniwersytecką,
w zakresie dbałości o poprawność wprowadzanych danych, niedopuszczanie
do powstawania zbędnych powtórzeń, wnioskowanie o usuwanie błędów w
systemie;
d) sporządzanie raportów na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i
zewnętrznej.
6. Jednostką odpowiedzialną za nadawanie uprawnień do edycji danych w Bazie
Wiedzy UAM oraz za nadzór nad ich merytoryczną i funkcjonalną poprawnością jest
Biblioteka Uniwersytecka.
7. Do zadań jednostki, wskazanej w ust. 6, należy:
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a) występowanie do Rektora z wnioskiem o zmiany w zakresie zasad i organizacji
funkcjonowania Bazy Wiedzy UAM;
b) prowadzenie listy redaktorów i innych osób upoważnionych do edycji danych
w Bazie Wiedzy UAM oraz zarządzanie uprawnieniami (rolami) redaktorów;
bieżące aktualizowanie tych danych;
c) prowadzenie szkoleń i opracowywanie materiałów instruktażowych dla
redaktorów; zapewnienie bieżącej pomocy merytorycznej redaktorom w
zakresie obsługi i wprowadzania danych do Bazy Wiedzy UAM;
d) informowanie redaktorów o bieżących zmianach
oprogramowania i zasadach funkcjonowania systemu;

i

aktualizacjach

e) sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących statystyk zawartości Bazy
Wiedzy UAM na potrzeby Rektora i Senatu;
f) prowadzenie strony internetowej Bazy Wiedzy UAM;
g) promowanie Bazy Wiedzy UAM w środowisku Uczelni oraz w systemach i
serwisach informacji naukowej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
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