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Projekt MIE

„Zapanuj nad swoją literaturą – nawiąż współpracę”

• Decyzja o przystąpieniu do MIE (IV kwartał 2015)
• Zawarcie trzyletniej umowy z firmą Elsevier

(01.01.2016 r. - 31.12.2018 r.).
• Przyjęcie planu wdrożenia:

- spotkanie z przedstawicielami Elsevier’a – 11.02.2016 r.,
- ustalenie grupy docelowej (doktoranci, pracownicy   

naukowi),
- pożądana liczba użytkowników z UMW w projekcie – 500,
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie 

i kontakty ze szkoleniowcem Elsevier’a,
- ustalenie etapów wdrożenia.
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Etap II - szkolenia

1. Szkolenia użytkowników w ramach zajęć dydaktycznych.
2. Certyfikowane szkolenia otwarte dla pracowników 

i studentów UMW.

Formularz rejestracyjny



Szkolenie koordynatora

Nauka wg planu opracowanego przez szkoleniowca firmy Elsevier:
- Poznawanie poszczególnych funkcji programu w etapach,
- Testy sprawdzające opanowanie materiału,
- Stały kontakt ze szkoleniowcem Elsevier’a (pytania, problemy, 

porady.

Samodzielne poznawanie programu Mendeley:
- Strona Mendeley.com: Help Guides, Video Tutorials, Support,
- Testowanie programu Mendeley,
- Webinaria na platformie Bright Talk.

Szkolenia wewnętrzne dla pracowników Biblioteki UMW.



Promocja projektu

Post na stronie Uczelni

Slider na stronie Biblioteki UMW

Podstrona Mendeley’a

Informacje na Facebook-u



Promocja projektu

Mailingi skierowane do pracowników Uczelni i doktorantów

Artykuł w Gazecie Uczelnianej

Informacje w stałej rubryce Biblioteki UMW 
w Gazecie Uczelnianej

Plakaty



Szkolenia dla doktorantów

Od źródła do bibliografii załącznikowej 
– przedmiot realizowany metodą blended-learning

• Zajęcia praktyczne – półtoragodzinne warsztaty.

• Zadania na zaliczenie na platformie Moodle:
- test jednokrotnego wyboru (sprawdzenie wiedzy 

teoretycznej),
- zadania praktyczne w programie Mendeley (grupy 

prywatne, adnotacje, przypisy, bibliografia załącznikowa).

• Porady mailowe i telefoniczne, konsultacje indywidualne.



Szkolenia „otwarte”

• Warsztaty w grupach do 20 osób.

• Czas trwania: 1,5 godziny.

• Przebieg szkolenia:
- prezentacja Power Point,
- zadania praktyczne na komputerach bibliotecznych.

• Certyfikaty dla zainteresowanych.

• Porady mailowe i telefoniczne, konsultacje indywidualne.



Feedback doktorantów

Uwagi do zajęć i poszczególnych tematów 
(62 ankiety - w  16 / 25,8% nawiązanie do Mendeley’a): 

Szkolenie z programu/aplikacji Mendeley było bardzo/szczególnie 
przydatne. – 10 (Zajęcia z programu Mendeley – bardzo przydatne, 
wykorzystuję zdobytą na nich wiedzę w codziennej pracy; Mendeley –
najbardziej przydatne!)

Przydatne zajęcia z Mendeleya + duży plus za konto Premium. – 1

Bardzo ciekawe (dobre) zajęcia z Mendeley’a. – 2

Pomimo przedstawionych zalet oprogramowania Mendeley nie zamierzam 
jednak na razie korzystać z niego, gdyż wiele z już wcześniej ściągniętych 
przeze mnie plików pdf z artykułami nie jest automatycznie 
rozpoznawanych, a zatem i tak trzeba je ręcznie opisywać, co jest 
niepraktyczne. - 1

Uważam, że zajęcia z Mendeleya były za szybko prowadzone a zadania na 
zaliczenie zbyt skomplikowane. - 1

Więcej zajęć praktycznych w sali szkoleniowej (np. jak Mendeley). - 1



Najczęściej zadawane pytania

Jak wyedytować własny styl cytowania?

Jak wybrać konkretny styl cytowania?

Jakie typy plików można przechowywać w programie 
Mendeley?

Gdzie umieszczać pliki, żeby były widoczne dla członków 
grupy?

Jak założyć uczelniane konto e-mail, żeby móc korzystać 
z wersji Mendeley Premium?

Jak połączyć dwa konta Mendeley – prywatne i służbowe?

Program Mendeley nie chce się zainstalować. Co robić?



Statystyczny optymizm?

� Od kwietnia do lipca przeprowadzono 5 szkoleń dla doktorantów 
oraz 5 szkoleń otwartych.

� W szkoleniach wzięło udział łącznie 106 osób, w tym 69 
doktorantów.

� Miesięczne raporty otrzymywane z Elsevier’a:
- przybywa użytkowników Mendeley Premium: 
67 (V), 122 (VI), 151 (VII), obecnie 154;

- liczba utworzonych grup prywatnych: ogółem – 110, 
w tym przez członków MIE – 86.
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Ciąg dalszy nastąpi…

• Kolejne szkolenia użytkowników (28.10., 9 i 25.11., 07.12.).
• Działania promocyjne – nieustająco.
• Rozbudowa strony o linki do materiałów video (instrukcje).
• Zwiększenie zespołu zajmującego się projektem.
• Zaproszenie do współpracy ambasadorów wyłonionych 

spośród studentów, doktorantów i pracowników.
• Uregulowanie aktywności użytkowników Mendeley Premium 

po zakończeniu studiów doktoranckich lub zakończeniu 
pracy w Uczelni.

• Ankieta dotycząca projektu Mendeley Institutional Edition 
w Uczelni.



Dziękujemy za uwagę

renata.slawinska@umed.wroc.pl

justyna.zawada@umed.wroc.pl


