
 
W przypadku istnienia elektronicznej wersji publikacji do wprowadzonych 

opisów prac naukowych dołączane są odesłania do stron internetowych, 

na których umieszczone są pełne teksty. 

 
 
 
 
Istnieje możliwość wydruku spisu publikacji według nazwisk autorów, 

wydziałów lub jednostek organizacyjnych Uczelni. 

 

 

 

Dostępność w Internecie sprawia, że informacja o Państwa pracach trafia 

do szerokiego grona odbiorców. 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia nowych publikacji oraz uwagi prosimy kierować do  

Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (pok. 61), 

 telefon: 012-662-6372, 012-662-6375, 

 adres e-mail: info@tessa.up.krakow.pl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW 

UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO 
W KRAKOWIE 

 
 

http://www.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/bibliografia.html 



Od roku 2001 dorobek naukowy pracowników naszej Uczelni 

jest rejestrowany elektronicznie.  

Dane są udostępniane na stronie domowej Biblioteki Głównej 

http://www.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/bibliografia.html 

Baza bibliograficzna jest tworzona przez Oddział Informacji Naukowej 

Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie. 

 

Bibliografia zawiera opisy książek, artykułów w czasopismach  

i wydawnictwach zbiorowych, recenzje, referaty w materiałach 

konferencyjnych, tłumaczenia oraz inne formy działalności naukowej  

i publicystycznej.  

W bazie danych zamieszczane są publikacje naukowe:  

- pracowników pełnoetatowych (pierwsze zatrudnienie),  

- pracowników emerytowanych i rencistów,  

- byłych pracowników Uczelni (przez okres 2 lat od daty zmiany miejsca 

pracy). 

 

 

Dnia 15 listopada 2010 r. ukazało się Pismo okólne Nr RN.0201-1/10 
Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej w sprawie trybu 
rejestracji publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. 
Pismo zobowiązuje pracowników UP do bieżącego i systematycznego 

dostarczania swoich publikacji do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki 

Głównej. 

Od 2008 roku do opisów bibliograficznych dołączana jest punktacja 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Źródła do oceny publikacji: 

- Lista Filadelfijska  

- Impact Factor  

- Lista Czasopism punktowanych MNiSW z dn. 25.06.2010  

- rozporządzenia do oceny jednostek naukowych  

- zmienione zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych 

List Ministra z dnia 28.V.2010  

- Rozporządzenie MNiSW z dnia 25.V.2010 w sprawie trybu 

przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność 

Statutową (załącznik rozporządzenia z kartą oceny jednostki naukowej) 

 

Wyszukiwanie informacji w bazie danych może być prowadzone przez 

indeksy:  

- autorski 

- tytułowy 

- jednostek organizacyjnych UP 

- języka publikacji 

- typu publikacji 

- serii 

- dowolnych słów w opisie 

- i inne. 

Można ograniczyć wyszukiwanie do wybranego roku lub zakresu lat 

wydania publikacji. 

 


