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        Celem pracy było przedstawienie roli Repozytorium Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  

w zapewnieniu sprawnego dostępu do informacji o kierunkach i wynikach badań prowadzonych na 

Uczelni, specjalizacji poszczególnych jej jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. 

Badania pilotażowe zostały przeprowadzone na podstawie danych uzyskanych z Biblioteki 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

        Repozytorium Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie nazywane jest także Bazą Dorobku 

Naukowego Uniwersytetu Rolniczego, ponieważ zawiera informacje o dorobku naukowym 

pracowników naukowych, doktorantów i studentów, gromadzone zgodnie z wymogami określonymi dla 

oceny pracowników i jednostek naukowych. W systemie rejestruje się prowadzone na Uniwersytecie 

prace naukowe, badawcze i wdrożeniowe, a także publikacje naukowe, materiały konferencyjne, 

rozprawy doktorskie i prace dyplomowe. 

        Baza Dorobku Naukowego Uniwersytetu Rolniczego stanowi ważną część systemu, ze względu na 

archiwizację cyfrową pełnych tekstów materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: 

monografii, artykułów, rozdziałów z książek i raportów, a także tekstów utworów stanowiących 

podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych. Dostęp do tych danych mogą ograniczać tylko 

warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami prac majątkowych do dzieła 

(wydawcy, instytucje finansujące badania naukowe). System, stanowiący platformę komunikacyjną  

z innymi środkami naukowymi oraz instytucjami finansującymi badania naukowe, jest sukcesywnie 

udostępniany od 2013 roku. Koncepcja i projekt techniczny systemu zostały opracowane na Wydziale 

Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w ramach projektu PASSIM (realizacja w ramach zadania 

badawczego SYNAT finansowanego ze środków NCBiR). Za aktualność i kompletność danych 

gromadzonych w Repozytorium Uniwersytetu Rolniczego odpowiada Biblioteka Główna Uczelni we 

współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, które zajmują się działalnością naukową, 

badawczą i dydaktyczną. 

        Podsumowując, Repozytorium Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie umożliwia upowszechnianie 

dorobku naukowego pracowników naukowych, szybką wymianę wiedzy naukowej, przekazywanie 

bogatszej i wielowymiarowej informacji naukowej, promowanie badań naukowych, poprawę liczby 

cytowań, a tym samym korzystnie wpływa na ocenę Uczelni, poprzez podniesienie jej prestiżu  

i poprawę wyników w ogólnopolskich rankingach. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

Badania w ramach tematu BM-4259/2016 i DS-3253/ZAZ zostały sfinansowane z dotacji celowej na naukę przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 


