
Zgłaszanie publikacji do Bazy Wiedzy UPH



Przejdź do strony: https://bazawiedzy.uph.edu.pl

zaloguj się  do Bazy Wiedzy danymi 
do imiennej poczty z domeny UPH

https://bazawiedzy.uph.edu.pl/


zaakceptuj klauzulę informacyjną



• wybierz profile
• wpisz swoje nazwisko
• wybierz z listy

widok profilu

w menu naukowcy:



dodaj osiągnięcie / publikację

klikając w zakładkę dodaj 
osiągnięcie / publikację 
rozwiniesz listę wyboru 



możesz zaimportować publikację poprzez identyfikator 
DOI lub BibTeX

wpisz numer DOI 
bez prefixu lub wgraj plik 

z rozszerzeniem BIB

Jeśli opcja importu nie zadziała, wybierz „wprowadź opis 
publikacji, wypełniając wymagane pola



wybierz rodzaj publikacji, wypełnij 
obowiązkowe pola formularza

dołącz plik ze stronami identyfikującymi książkę 
lub rozdział (s. tytułowa, redakcyjna, spis treści), 
w przypadku publikacji, które mają być widoczne 

w repozytorium,  dodaj wyłącznie pdf 
wydawniczy

dostępność plików:
a. publiczne: widoczne 

dla wszystkich;
b. chronione: widoczne 

dla określonego 
wydziału;

c. prywatne: widoczne 
tylko dla autora.

autorzy: wybierz wartość 
ze słownika



wybierz rodzaj publikacji, wypełnij 
obowiązkowe pola formularza

autorzy: wybierz wartość 
ze słownika;

czasopismo: wyszukaj w słowniku 
wg tytułu lub ISSN

dołącz plik, w przypadku 
artykułu powinien być to 
postprint lub pdf wydawcy

dostępność plików:
a. publiczne: widoczne 

dla wszystkich;
b. chronione: widoczne 

dla określonego 
wydziału;

c. prywatne: widoczne 
tylko dla autora.



analogicznie możesz wprowadzić osiągnięcia 
zawodowe i aktywność zawodową, pamiętaj 

o wypełnieniu obowiązkowych pól formularza



Wypełniony formularz musi zostać zweryfikowany i zatwierdzony przez redaktora Bazy Wiedzy.
Dopiero po autoryzacji publikacja będzie widoczna.

Jeśli chcesz, aby publikacja była dostępna w repozytorium – skontaktuj się z Oddziałem Zasobów Cyfrowych 
i Zbiorów Specjalnych.



Kontakt w sprawie publikacji: 
Oddział Informacji Naukowej 
tel. 25 643 17 48
email: publikacje@uph.edu.pl

Kontakt w sprawie deponowania w repozytorium:
Oddział Zasobów Cyfrowych i Zbiorów Specjalnych
tel. 25 643 17 53
Magdalena Chromińska: magdalena.chrominska@uph.edu.pl
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