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Dlaczego 

trzeba pisać 

pracę 

dyplomową?

► Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – uczelnie są
zobowiązane opracować regulamin studiów (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365);

► Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017
r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów,
warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia
studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru
suplementu do dyplomu (Dz.U. 2017 poz. 279);

► Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września
2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554)
oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu
studiów (Dz.U. 2018 poz. 229);

► Karta praw studenta: § 8. Każdy student ma prawo do jawnej obrony pracy
dyplomowej: Obrona pracy licencjackiej, magisterskiej, czy inżynierskiej nie
musi się odbywać za zamkniętymi drzwiami. Na wniosek promotora lub
studenta może być jawna. Możesz zaprosić na nią przyjaciół, czy przyszłego
pracodawcę, przed którym chcesz się pochwalić swoją pracą dyplomową.
W razie wątpliwości będziesz mógł też przekonać się, czy jesteś oceniany
merytorycznie, a profesor ma szansę zaprezentować przed ekspertami
z danej dziedziny efekty Waszej współpracy.

https://www.nauka.gov.pl/karta-praw-studenta/karta-praw-studenta-2013,archiwum,1.html


1. Procedura dyplomowa 
na Politechnice Krakowskiej 



Akty 

prawne 

Politechniki 

Krakowskiej,

w których zawarto postanowienia

dot. pracy dyplomowej

► Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 29 maja 2019 r. nr 

46/d/05/2019 w sprawie Regulaminu studiów na Politechnice 

Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

► ZARZĄDZENIE NR 26 Rektora Politechniki Krakowskiej

im. Tadeusza Kościuszki z dnia z dnia 7 maja 2018 r. znak

R.0201.33.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu

antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji

prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji

Prac na Politechnice Krakowskiej

http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=2906
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=2629


Pozostałe 

akty 

prawne 

Politechniki 

Krakowskiej
zw. z pracą dyplomową

Zarządzenia Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
związane z pracą dyplomową

w sprawie postępowania przy wydawaniu duplikatu dyplomu ukończenia studiów wyższych 
na Politechnice Krakowskiej lub duplikatu suplementu do dyplomu

w sprawie zasad sporządzania suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych 
oraz odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski

w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez Politechnikę Krakowską za wydanie: 
legitymacji studenckiej, legitymacji doktoranta, dyplomu ukończenia studiów i odpisu 

dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych

w sprawie zasad przygotowywania i personalizacji uczelnianych dyplomów ukończenia 

studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz ich odpisów

http://bip.pk.edu.pl/index.php?Upprz=14


WIiTCh PK
https://www.chemia.pk.edu.pl/

Aktualności

https://www.chemia.pk.edu.pl/


WIiTCh PK
https://www.chemia.pk.edu.pl/

https://www.chemia.pk.edu.pl/


System Antyplagiatowy Politechniki Krakowskiej

► System Antyplagiatowy Politechniki Krakowskiej wdrożony razem z Akademickim Systemem
Archiwizacji Prac (ASAP) w lipcu 2015 r. = prace dyplomowe studentów PK zamieszczane są
w ASAP, a następnie poddawane weryfikacji przez System Antyplagiatowy;

► Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) jest zintegrowany z funkcjonującym w Uczelni
systemem HMS, dzięki czemu dane studentów są automatycznie pobierane do ASAP;

► proces rozpoczyna się od dodania przez studenta pracy dyplomowej do ASAP; praca ta
jest sprawdzana przez promotora, który może ją zaakceptować w systemie lub skierować do
poprawy i zatwierdzić dopiero po wprowadzeniu przez studenta wymaganych zmian;

► po zaakceptowaniu pracy przez promotora jest ona wysyłana do weryfikacji w Systemie
Antyplagiatowym przez operatora ASAP;

► w wyniku analizy treści pracy przez System Antyplagiatowy powstaje Raport podobieństwa, który
jest oceniany przez promotora; po przeprowadzeniu oceny Raportu promotor
wydaje Oświadczenie w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego;

► praca dyplomowa po obronie jest archiwizowana w ASAP przez operatora.

http://antyplagiat.pk.edu.pl/

http://antyplagiat.pk.edu.pl/




Wymogi 

stawiane 

pracy 

dyplomowej
► I. Wymogi regulaminowe – określają 

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH na PK

► II. Wymogi merytoryczne 

► III. Wymogi redakcyjne

► IV. Zalecenia edytorskie



VI. Praca dyplomowa

§ 26 Postanowienia ogólne

1. Student ostatniego semestru studiów zobowiązany jest do wykonania pracy dyplomowej w ramach przedmiotu prowadzącego do
przygotowania pracy dyplomowej oraz wprowadzenia pracy dyplomowej do Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac
działającego na PK (zwanego dalej ASAP PK).

2. Student kończący studia pierwszego stopnia wykonuje pracę licencjacką albo inżynierską. Student kończący studia drugiego
stopnia wykonuje pracę magisterską.

3. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem
technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku,
poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

4. Na studiach pierwszego stopnia praca dyplomowa może być opracowaniem zagadnienia inżynierskiego.

5. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt
i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna.

6. Prace dyplomowe są wykonywane w jednostkach organizacyjnych macierzystego wydziału.

7. Za zgodą dziekana praca dyplomowa może być wykonywana na innym wydziale PK, na innych uczelniach, a także w instytucjach
zapewniających właściwą opiekę i warunki do jej wykonania.

I. Wymogi regulaminowe 
określa REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH na PK

http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=2906


VI. Praca dyplomowa

§ 26 Postanowienia ogólne – cd.

8. Za zgodą dziekana praca dyplomowa może być przygotowana w języku obcym. Student zobowiązany jest do dołączenia do
pracy przygotowanej w języku obcym streszczenia w języku polskim.

9. Student składający pracę dyplomową dołącza pisemne oświadczenie, według obowiązującego wzoru o samodzielnym
wykonaniu składanej pracy. Wzór oświadczenia określa rektor.

10. Praca dyplomowa sprawdzana jest przed zaliczeniem przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej
z wykorzystaniem ASAP PK oraz Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

§27 Promotorstwo pracy dyplomowej

§28 Tematy prac dyplomowych

§29 Ocena pracy dyplomowej

§30 Rygory

VII. Egzamin dyplomowy: § 31 Postanowienia ogólne; § 32 Przebieg egzaminu dyplomowego; § 33 Ocena egzaminu dyplomowego;
§ 34 Rygory



Kto ocenia 

pracę 

dyplomową?
Regulamin Studiów Wyższych na PK

§ 29

Ocena pracy dyplomowej

1. Oceny pracy dyplomowej dokonują oddzielnie: promotor pracy
i recenzent.

2. W przypadku negatywnej oceny recenzenta, dziekan może podjąć decyzję
o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego pod warunkiem
uzyskania pozytywnej oceny pracy wystawionej przez dodatkowego
recenzenta.

3. Przy ocenie pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen podaną w § 17 ust.1.

4. Ocena pracy dyplomowej uzgodniona przez promotora z recenzentem
wpisywana jest do protokołu egzaminu dyplomowego. W przypadku braku
możliwości dokonania uzgodnień przez promotora i recenzenta, dziekan
powołuje dodatkowego recenzenta. Ocena ustalona przez dodatkowego
recenzenta jest ostateczna.



Wymogi 

stawiane 

pracy 

dyplomowej

II. Wymogi merytoryczne 

struktura:
część teoretyczno-obliczeniowa zawierająca aspekty analityczne;
część projektowa/doświadczalna tzn. praktycznie wykonany projekt, 

program komputerowy, sprawozdanie z przeprowadzonych badań;

zakres pracy:
studium tematu, 
opis dziedziny/badanego zjawiska/właściwości/maszyny, 
cel pracy,
zakres badań/projektu, 
ustalenie warunków projektowych, 
stan aktualny, 
dobór czynników, 
dobór metod analizy/metod badawczych algorytmów i modeli 

obliczeniowych, dobór programów komputerowych do obliczeń, 
ustalenie koncepcji rozwiązania, 
projekt maszyny/urządzenia/systemu, 
obliczenia, 
dobór z katalogów branżowych/producentów elementów

/projektowanego systemu, 
sporządzenie dokumentacji projektowej.



Wymogi 

stawiane 

pracy 

dyplomowej

III. Wymogi redakcyjne

zalecana objętość pracy (ilość stron), 

wytyczne dotyczące:

* strony tytułowej, spisu treści, wstępu (ogólny zarys tła badanego problemu,
przesłanki wyboru tematu pracy, cel i zakres pracy, wyraźnie sformułowana teza
i hipotezy badawcze, wskazane metody badawcze, ogólne informacje
o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy oraz o charakterze i rodzaju
materiałów źródłowych),

* tekstu głównego (uwzględnienie podziału na rozdziały i podrozdziały),

* zakończenia (synteza wniosków oparta na udowodnionych przesłankach
oraz podsumowanie wyników podjętych badań),

wykaz wykorzystanej w pracy literatury przedmiotu, zgodny z wymogami opisu
bibliograficznego, ewentualnie inne wykazy, np. akty prawne, rysunki, tablice,
załączniki,

oświadczenie/raport z weryfikacji pracy systemem antyplagiatowym.



Wymogi 

stawiane 

pracy 

dyplomowej

IV. Zalecenia edytorskie

format pracy, 

rodzaj i wielkość czcionki podstawowej/rozdziałów, 

odstęp między wierszami, 

marginesy, 

stosowanie justowania, 

uwzględnianie akapitów, 

przestrzeganie obowiązku numeracji ciągłej (paginacji) w całej pracy, 

tytuły prezentacji tabelarycznych i graficznych, 

umieszczanie pod prezentacjami tabelarycznymi i graficznymi przypisów 
źródłowych odpowiednią czcionką, 

korekta błędów językowych w tekście pracy, 

wydruk tekstu (jednostronny), 

rodzaj oprawy



Czym jest 

praca 

dyplomowa?

► sprawozdaniem z samodzielnie wykonanego zadania zawodowego, naukowego, artystycznego lub
dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym

kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania
i wnioskowania;

► praca dyplomowa licencjacka oraz praca dyplomowa inżynierska potwierdzają, że ich autor, wykorzystując

zdobytą na studiach wiedzę i kompetencje, potrafi zrealizować cel pracy zgodny z kierunkiem studiów;

► z pracy dyplomowej magisterskiej wynika dodatkowo, że jej autor potrafi tworzyć nową przydatną wiedzę;

► jest ona opracowaniem monograficznym o sformalizowanej strukturze;

► stanowi dokument potwierdzający samodzielne rozwiązanie określonego zadania praktycznego lub
teoretycznego;

► jest podstawą do uzyskania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera oraz magistra.



Rodzaje 

i charakter  

prac 

dyplomowych

Studia inżynierskie

► prace konstrukcyjne – opracowanie projektu maszyny, urządzenia, węzła

konstrukcyjnego; zawierają: rozwiązania konstrukcyjne, identyfikację

potrzeb, sformułowanie wymagań, założenia projektowe, warianty

rozwiązań, wybór najkorzystniejszego rozwiązania w danych warunkach,

wymagane obliczenia, opis techniczny;

► prace technologiczne – opracowanie technologicznego wykonania lub

naprawy określonych obiektów technicznych, doboru urządzeń do

realizacji.

Studia magisterskie - zob. wyżej i dodatkowo:

► prace o charakterze studyjnym – realizowane na podstawie dostępnej

literatury źródłowej (najnowsze publikacje naukowe i referaty

konferencyjne), ustosunkowują się do wybranego zagadnienia,

stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w celu ich

uporządkowania wg określonych kryteriów; ma charakter kompilacyjny,

porządkuje fakty;

► prace o charakterze eksperymentalnym (doświadczalnym) – badanie

wybranych zjawisk fizycznych, zmierzają do uzasadnienia przyjętej hipotezy

badawczej.
PK:
studia I stopnia: praca licencjacka lub inżynierska, opracowanie zagadnienia inżynierskiego;

studia II stopnia: praca magisterska, praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa,

w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna,

technologiczna lub artystyczna, dokonanie artystyczne.



Egzamin 

dyplomowy

Egzamin dyplomowy składa się z: 

1) prezentacji pracy dyplomowej; 

2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego.

Oba warunki spełnione tytuł zawodowy: lic., mgr inż., mgr 



2. Wybór tematu 
i zakresu pracy dyplomowej



Co 

warunkuje 

temat 

pracy?
► wybór promotora – warunkuje często wybór tematu, ważne by był

łatwo dostępny, miał transparentny poziom stawianych wymagań,

bogatą ofertę seminaryjną;

► problemy: zapisy na seminaria, rozstrzygają decyzje administracyjne,

ograniczenie liczby seminariów prowadzanych przez jednego

promotora;

► możliwość zapisywania się na seminarium dopiero po zaliczeniu

semestru poprzedzającego zajęcia seminaryjne;

► początek seminarium – możliwość zmiany tematu pracy

i promotora za zgodą obu promotorów.



Tematy 

prac 

dyplomowych

► wiążą się najczęściej z tematyką badawczą realizowaną w jednostkach

organizacyjnych wydziału;

► zgłaszane przez uprawnionych pracowników naukowo-dydaktycznych;

► studenci mogą zgłaszać własne tematy prac za pośrednictwem osób

mających formalne uprawnienia do kierowania tymi pracami;

► studenci już zatrudnieni – warto wiązać temat z miejscem pracy i pełnioną

funkcją;

► student szuka promotora – można za pośrednictwem prodziekana ds.
studiów i studentów.



► konkretnie sprecyzowane, dotyczące konkretnego aspektu rzeczywistego;

► informacyjnie nośne;

► aktualne;

► poznawczo-intrygujące, ukazujące zjawiska w nowym świetle;

► interesujące dla samego studenta;

► poprawne językowo;

► opracowane na podstawie dostępnych danych, literatury;

► opracowane przy pomocy dostępnych środków, sprzętu, aparatury badawczej,
laboratorium (dot. badań własnych);

► mieszczące się w sferze aktywności naukowej promotora.

Tematy szczegółowe = pogłębione ujęcie mniejszym nakładem czasu
= prace licencjackie, inżynierskie

Tematy ogólne = więcej problemów badawczych, duże zainteresowanie problemem

ze strony studenta = prace magisterskie, doktorskie

Dobrze określić cel pracy – często dookreśla on temat.
Unikać tematów wokół których toczą się spory, interdyscyplinarnych.

Promotor pomaga w wyborze tematu – temat wpływa na wybór promotora.

Tematy 

prac 

dyplomowych



Co mówi 

REGULAMIN 

STUDIÓW 

WYŻSZYCH 

na Politechnice 

Krakowskiej 

o temacie pracy 

dyplomowej?

1. Tematy prac dyplomowych są podejmowane przez studentów najpóźniej do końca
przedostatniego semestru studiów, z zastrzeżeniem, że rady wydziałów mogą, uwzględniając
specyfikę studiów na danym wydziale, ustalić inny termin podejmowania przez studentów
tematów prac dyplomowych.

2. Tematy prac dyplomowych zatwierdza opiekun kierunku (specjalności) lub kierownik
wydziałowej jednostki organizacyjnej, w której praca dyplomowa jest realizowana.

3. Przy ustalaniu tematów prac dyplomowych powinny być brane pod uwagę
zainteresowania naukowe studentów. Student ma prawo do zaproponowania własnego
tematu pracy dyplomowej w ramach kończonego kierunku studiów (specjalności).

4. Liczba tematów prac dyplomowych powinna umożliwiać swobodny wybór tematu przez
studenta.

5. Na wniosek promotora pracy dyplomowej, uzgodniony ze studentem, opiekun kierunku

(specjalności) lub kierownik wydziałowej jednostki organizacyjnej może zmienić temat pracy,
jeżeli wpłynie to korzystnie na osiągnięcie efektów kształcenia i nie przedłuży terminu
ukończenia studiów.

6. Student ma prawo do zmiany zarówno promotora jak i tematu pracy dyplomowej. Decyzję
w tej sprawie podejmuje dziekan wydziału w porozumieniu
z opiekunem kierunku (specjalności) lub kierownikiem wydziałowej jednostki organizacyjnej.

7. Każdy temat powinien być realizowany przez jedną osobę. W wyjątkowych wypadkach

dopuszcza się możliwość przygotowywania pracy dyplomowej przez dwie osoby, przy czym
zakres pracy każdego ze studentów musi być wyraźnie określony przez promotora pracy.



3. Opracowanie strategii 
wyszukiwania materiałów i publikacji
wyszukiwanie tematyczne, 

słowa kluczowe, 

narzędzia ułatwiające ich dobór



Wyszukiwanie 

informacji

Proces wyszukiwania informacji - etapy:

► świadome określenie potrzeby informacyjnej;

► formułowanie zapytania wyszukiwawczego:

► wyszukiwanie wstępne (encyklopedie, słowniki dziedzinowe, monografie, Google Scholar),

► definiowanie słów kluczowych (słowniki naukowo-techniczne, leksykony, klasyfikacje, tezaurusy);

► wybór właściwych źródeł informacji;

► wyszukiwanie zasadnicze, czyli przeszukiwanie i wyszukiwanie informacji i dokumentów w źródłach 
(bazy danych, katalogi, serwisy wydawców, otwarte zasoby nauki);

► wyselekcjonowanie informacji i dokumentów najbardziej relewantnych;

► dotarcie i zapoznanie się z pełną informacją/dokumentem;

► ocena i selekcja zgromadzonych materiałów;

► gromadzenie, porządkowanie i zarządzanie zebranym materiałem (zarządzanie bibliografią = menedżery bibliografii).



4. Wyszukiwanie informacji i publikacji



Źródła

informacji 

naukowej

Dobór wiarygodnych źródeł:

► katalogi bibliotek naukowych (rejestrują informację o książkach, 
czasopismach, zbiorach specjalnych oraz sposobie dostępu do 

nich);

► centralne katalogi biblioteczne (np. NUKAT, KARO);

► bazy danych;

► repozytoria cyfrowe tworzone przez biblioteki akademickie 
i instytucje (rejestrują informację o cyfrowych wersjach 

dokumentów oraz zapewniają dostęp do pełnych tekstów);

► wyszukiwarki naukowe;

► serwisy internetowe dedykowane nauce;

► serwisy internetowe wydawców książek i czasopism naukowych.

http://www.nukat.edu.pl/
http://karo.umk.pl/Karo/


5. Selekcja i weryfikacja 

materiałów i publikacji 
o charakterze naukowym



Wiarygodne 

publikacje naukowe

Kiedy publikacja lub źródło informacji ma wątpliwą, podejrzaną wiarygodność? 

Najogólniej: gdy ma złe procedury sprawdzania faktów, gdy nie stosuje żadnych procedur.

Ilość i różnorodności źródeł informacji oraz instytucji tworzących informacje stale wzrasta. 

Z tego powodu należy szczególną uwagę przywiązywać do oceny ich wartości i wiarygodności. 

Najczęściej stosowane kryteria oceny źródeł informacji i publikacji:

► użyteczność - interesujące z punktu widzenia potrzeby informacyjnej;

► wiarygodność - wysoka jakość merytoryczna (gwarantuje ją proces recenzji);

► zawartość - ocena treści publikacji i stopnia jej zgodności z bieżącą potrzebą informacyjną;

► aktualność - zgodność z rzeczywistym stanem nauki;

► autorstwo (osoba, firma lub instytucja) - prestiż wpływa na jakość i wiarygodność;

► cel - sugeruje adresatów, precyzuje tematykę i sposób jej ujęcia;

► obiektywność - określa na ile bezstronny jest punkt widzenia;

► poprawność - zarówno stylu/języka naukowego, schematu publikacji, jak i uznanych 

i akceptowalnych standardów.



Drapieżni 

wydawcy 

i

fałszywe 

czasopisma

Drapieżni wydawcy (predatory publishers) 

i fałszywe czasopisma (hijacked journals)

► nieuczciwi wydawcy nie poddają przesłanych artykułów procesom recenzji, 
a nawet są w stanie opublikować pracę stanowiącą plagiat; 

► agresywnie pozyskują publikacje oraz przedstawicieli do rad redakcyjnych; 
publikowane przez nie tzw. oszukańcze/fałszywe czasopisma podrabiają oficjalne 
strony czasopism naukowych, często wykorzystując ich tytuł, stopkę wydawniczą, 

identyfikator DOI, ISSN, czy też skład redakcji; 

► „drapieżni wydawcy” nie tylko wydają czasopisma, ale również organizują 
konferencje, firmując je nazwiskami naukowców w roli prelegentów lub 
organizatorów, bez ich zgody; 

Jak rozpoznać drapieżnego wydawcę/drapieżne czasopismo?

https://panel.biblos.pk.edu.pl/uploaded/news/files/10/Drapie%C5%BCni wydawcy_drapie%C5%BCne czasopisma.pdf


6. Dostęp do materiałów 

i publikacji naukowych 

w Bibliotece PK

udostępniane w BPK, 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BPK, 

zasady udostępniania baz danych, 

rodzaje licencji, 

Open Access



Katalog BPK

Podstawowe źródło informacji o gromadzonych w bibliotece zbiorach.

Zawiera opisy książek, czasopism i innych dokumentów znajdujących się w bibliotece

oraz umożliwia ich wyszukanie i zlokalizowanie w oddziałach Biblioteki PK.

Rejestruje cały księgozbiór od chwili powstania biblioteki, czyli od 1949 roku, a także

zewidencjonowany „księgozbiór lwowski", który Biblioteka PK otrzymała w darze od

Politechniki Lwowskiej.

Zbiory magazynowe:

► czasopisma,

► książki,

► księgozbiory podręczne,

► prace doktorskie obronione na PK,

► normy,

► patenty,

► częściowo zasoby Repozytorium PK.





Multiwyszukiwarka 

EDS (EBSCO)

► jednoczesne przeszukanie wszystkich zbiorów drukowanych i zasobów elektronicznych biblioteki –
baz danych, serwisów książek i czasopism, materiałów konferencyjnych, ale także gazet,
repozytoriów prac naukowych, serwisów typu Open Access oraz katalogu bibliotecznego;

► łatwy, szybki i skuteczny dostęp do zasobów pochodzących z różnych serwisów, prezentując je
w sposób jednolity;

► dostęp do opisów bibliograficznych, pełnych tekstów, haseł przedmiotowych, recenzji, biogramów,
a nawet plików MP3;

► spersonalizowanie EDS – możliwość przechowania własnych folderów, zapisania historii
wyszukiwania, tworzenia alertów dla interesujących użytkownika tematów;

► wyszukiwanie podstawowe i zaawansowane (np. wg dyscyplin naukowych), zawężanie/rozszerzanie
rezultatów, wyświetlanie rezultatów na podobny temat, ograniczanie wyników (np. do publikacji
jednego wydawcy, języka), sortowanie (np. wg stopnia trafności, daty opublikowania);

► wyniki końcowe można udostępniać w portalach społecznościowych, drukować, zapisać, wysłać
e-mailem, eksportować do menedżerów bibliograficznych (pojedyncze publikacje oraz całe
wykazy);

► starter badań: realizując wyszukiwanie zaawansowane wg kryterium „SU-Pojęcia tematu” (np. solar
energy), EDS na pierwszej pozycji listy rezultatów wyszukiwania umieszcza właśnie starter badań.
Jest to hasło encyklopedyczne, w którym obok definicji znajdują się informacje dodatkowe (np.
historia pojęcia, szczegółowe omówienie zjawiska/substancji, zastosowanych rozwiązań,
powstałych produktów), terminy powiązane z aktualnie wyjaśnianym (stanowią aktywne linki do
kolejnych definicji) oraz bibliografia na podstawie której opracowano hasło. Dołączony do hasła
syntezator mowy, który w określonym przez użytkownika tempie (slow/medium/fast) i akcencie

(angielski w wersji brytyjskiej/ amerykańskiej/australijskiej) odczytuje anglojęzyczną definicję. EDS jest
zatem dodatkowo świetnym narzędziem do nauki i doskonalenia umiejętności języka angielskiego,
pozyskiwania przez studentów tzw. „lektur na angielski”. Niewątpliwie atrakcyjna dla studenta
będzie również możliwość pobrania pliku dźwiękowego w formacie MP3, zawierającego
wspomniany starter badań z późniejszą możliwością odtwarzania go na dogodnym dla studenta
urządzeniu;

► EBSCO Discovery Service (EDS) jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej, dodatkowo dla

studentów i pracowników naukowych PK z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.
Wejście ze strony www Biblioteki: search box – Multiwyszukiwarka EDS.



https://www.biblos.pk.edu.pl/

https://www.biblos.pk.edu.pl/


Multiwyszukiwarka: starter badań



Bazy danych w ofercie BPK
https://www.biblos.pk.edu.pl/zbiory/e-zasoby/lista-e-zasobow

► bazy multidyscyplinarne (abstrakty i cytowania): Web of Science, Scopus;

► bazy dziedzinowe: Reaxys, Knovel;

► bazy pełnotekstowe wydawców: Elsevier (ScienceDirect), Springer, Wiley;

► polskie i zagraniczne bazy danych w otwartym dostępie.

https://www.biblos.pk.edu.pl/zbiory/e-zasoby/lista-e-zasobow


Repozytorium PK (RPK)

► instytucjonalne cyfrowe archiwum zasobów naukowych, dydaktycznych oraz innych związanych
z działalnością PK;

► gromadzi: 
- materiały, których autorami są pracownicy, doktoranci i studenci PK lub, których wydawcą jest PK,
- cyfrowe wersje zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej 
(artykuły z czasopism, książki, rozdziały lub fragmenty książek, wyniki badań i raporty naukowe, 
sprawozdania naukowe, prace dyplomowe, materiały i prezentacje konferencyjne, materiały do zajęć 
dydaktycznych oraz materiały dotyczące jednostek PK);

► pracownicy i studenci PK samodzielne deponują publikacje i materiały za pośrednictwem platformy RPK;

► pracownicy i studenci PK udostępniają w RPK publikacje nieodpłatnie, na podstawie otwartych licencji
Creative Commons (CC) lub bezterminowej licencji niewyłącznej udzielonej PK;

► zamieszczone w RPK utwory stanowią własność intelektualną autorów i podlegają ochronie zgodnie
z prawem autorskim;

► zasób RPK jest przechowywany bezterminowo z zachowaniem polityki bezpieczeństwa danych.

Przeglądaj kolekcje Repozytorium PK, w tym artykuły publikowane w Czasopiśmie Technicznym (ang.
Technical Transactions): http://suw.biblos.pk.edu.pl/browseByCollection

http://suw.biblos.pk.edu.pl/browseByCollection




► otwarty dostęp (ang. Open Access) – prace naukowe, wyniki badań i materiały

dydaktyczne publikowane są w sieci, bez ograniczeń i opłat;

► publikacja w otwartym dostępie jest wolna od większości ograniczeń

prawnoautorskich i licencyjnych (Suber, 2012);

► Open Access w Horyzont 2020 wymóg otwartego upowszechniania wyników badań

w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem

surowych danych badawczych (datasets, row data, research data);

► Creative Commons (CC) oferuje twórcom licencje, które pozwalają im zachować

własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi; licencje Creative

Commons działają na zasadzie „pewne prawa zastrzeżone” – granice dozwolonego

użytku są szersze i wyraźniejsze, niż te wytyczone na zasadzie „wszelkie prawa

zastrzeżone”.









Licencje Creative Commons (CC)  



Nie znalazłeś 
w katalogu BPK?
multiwyszukiwarce?
bazach danych?

Nie ma w innych krakowskich 
bibliotekach naukowych?

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA BPK – kiedy?



jeśli już

Google, 

to… 



7. Narzędzia ułatwiające gromadzenie, 

porządkowanie 
i zarządzanie literaturą przedmiotu 

menedżery bibliografii, 

style bibliograficzne, 



Menedżery 

bibliografii

► utrzymanie jednolitego i prawidłowego formatu/stylu bibliografii w całym dokumencie to jeden 

z wymogów pracy dyplomowej;

► programy do zarządzania danymi bibliograficznymi, automatycznego formatowania opisów 

i odsyłaczy:

ang. bibliography/reference/citation management systems/software,

pol. menedżer/generator bibliografii;

► ułatwiają:

- kolekcjonowanie materiału źródłowego;

- dobieranie stylu bibliografii do publikacji (niektóre menedżery oferują nawet tysiąc styli!);

- importowanie opisów bibliograficznych z różnych źródeł (np. baz danych, poczty elektronicznej, 

katalogów bibliotek, Internetu - Google Scholar);

- łączenie opisów różnych zasobów (plików tekstowych, audio, video, obrazów, itp.) w jeden wykaz;

- usuwanie duplikujących się opisów; 

- współdzielenie wyszukanej i uporządkowanej bibliografii z innymi użytkownikami;

- współtworzenie bibliografii (wielu użytkowników);

- pobranie nakładki programu do Word’a – większość programów tego typu można zintegrować 

z programami tekstowymi (np. Microsoft Word, OpenOffice Writer) poprzez 

doinstalowanie do procesora tak zwanej wtyczki; dzięki niej program tekstowy 

rozszerzony zostaje o nową funkcję – możliwość wstawiania odsyłaczy i generowania 

bibliografii w dowolnym formacie (istnieje możliwość jej zmiany na 

inne formaty w całym dokumencie jednym kliknięciem);

► pozwalają na dołączanie do opisów bibliograficznych:

- zasobów (np. elektroniczną wersję artykułu, stronę internetową, zdjęcia);

- własnych notatek;

- słów kluczowych, kategorii tematycznych, dowolnych innych kryteriów (ułatwia i przyspiesza to 

późniejsze ich wyszukanie);

► najnowsze wersje menadżerów umożliwiają dodatkowo zdalną współpracę osób zainteresowanych 

tymi samymi zagadnieniami, wymianę informacji bibliograficznych w Internecie, czy też tworzenie 

własnych styli bibliograficznych.

Przykładowe menedżery bibliografii: płatne: EndNote, RefWorks; bezpłatne: Mendeley, Zotero





Style 

bibliograficzne

przykłady

► APA

Meškinis, Š., Peckus, D., Vasiliauskas, A., Čiegis, A., Gudaitis, R., Tamulevičius, T., . . . 
Tamulevičius, S. (2017). Photovoltaic properties and ultrafast plasmon relaxation 
dynamics of diamond-like carbon nanocomposite films with embedded ag 
nanoparticles. Nanoscale Research Letters, 12(1) doi:10.1186/s11671-017-2065-1 

► Harvard

Meškinis, Š., Peckus, D., Vasiliauskas, A., Čiegis, A., Gudaitis, R., Tamulevičius, T., 
Yaremchuk, I. & Tamulevičius, S. 2017, "Photovoltaic Properties and Ultrafast 
Plasmon Relaxation Dynamics of Diamond-Like Carbon Nanocomposite Films with 
Embedded Ag Nanoparticles", Nanoscale Research Letters, vol. 12, no. 1. 

► Chicago

Meškinis, Š., D. Peckus, A. Vasiliauskas, A. Čiegis, R. Gudaitis, T. Tamulevičius, I. 

Yaremchuk, and S. Tamulevičius. 2017. "Photovoltaic Properties and Ultrafast 
Plasmon Relaxation Dynamics of Diamond-Like Carbon Nanocomposite Films with 
Embedded Ag Nanoparticles." Nanoscale Research Letters 12 (1). 
doi:10.1186/s11671-017-2065-1. www.scopus.com.

► MLA

Meškinis, Š., et al. "Photovoltaic Properties and Ultrafast Plasmon Relaxation 
Dynamics of Diamond-Like Carbon Nanocomposite Films with Embedded Ag 
Nanoparticles." Nanoscale Research Letters, vol. 12, no. 1, 2017, SCOPUS, 
www.scopus.com, doi:10.1186/s11671-017-2065-1.

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/


8. Prawo autorskie i prawo cytaty, 

naruszanie praw autorskich 
plagiat, 

ghostwriting,

guest authorship, 

honorary authorship/guest authorship



Ustawa 

o prawie 

autorskim

► Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.
obowiązuje po licznych nowelizacjach do dnia dzisiejszego; Polska

zaciągnęła szereg zobowiązań międzynarodowych dotyczących

prawa autorskiego; w 2004 r., po wstąpieniu do Unii Europejskiej,

przyjęła cały dorobek prawa wspólnotowego;

► prawo autorskie ma chronić i zabezpieczać interesy majątkowe
i niemajątkowe twórców;

► przedmiotem ochrony jest utwór; chroni także tzw. prawa
pokrewne – prawa artystów, wykonawców, prawa do wideo- oraz

fonogramu, prawo do nadań programów, prawo do pierwszych

wydań i wydań naukowych i krytycznych;

► ochrona praw autorskich jest uregulowana także w szeregu

innych ustaw, takich jak: kodeks cywilny, prawo prasowe, ustawa

o bazach danych, ustawa o ochronie danych osobowych,

ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo o radiofonii

i telewizji czy prawo prywatne międzynarodowe.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083


Przedmiot 

prawa 

autorskiego

► przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu
wyrażenia (utwór);

► ustawa wskazuje, że utwór musi być przejawem działalności twórczej; prawo autorskie chroni
dzieła oryginalne – utwór ma być efektem pracy kreatywnej, nie może stanowić odtworzenia
lub powielenia, działania w oparciu o szablon;

► prawo autorskie chroni utwór od momentu ustalenia; przez ustalenie należy rozumieć możliwość
zapoznania się z dziełem przez osobę inną niż sam twórca;

► ustawa o prawie autorskim podaje rodzaje utworów; są nimi utwory wyrażone słowem, symbolami

matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz
programy komputerowe), utwory plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego,
utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-
muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne
(w tym filmowe); utworami mogą być również inne dzieła, ważne jednak, by były efektem
oryginalnej i indywidualnej pracy twórczej;

► utworami są także opracowania cudzego utworu – tłumaczenia, przeróbka, adaptacja;
rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego;

► na podobnej zasadzie zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu
są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty
w nich dobór, układ lub zestawienie mają twórczy charakter;

► utwory są chronione z mocy samego prawa, nie istnieje obowiązek ich urzędowej rejestracji dla
przyznania ochrony lub oznaczania utworu tzw. notą copyright, czyli znanym symbolem ©.



Twórca

► jest osobą podstawową dla prawa autorskiego, przez swoje działanie tworzy utwór i jemu powinna przysługiwać, co do
zasady, ochrona prawna; twórcą może być jedynie człowiek jako osoba fizyczna;

► prawo autorskie przewiduje tzw. domniemanie autorstwa – za twórcę uważa się osobę, której nazwisko zostało
uwidocznione na egzemplarzu utworu, lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób
w związku z rozpowszechnianiem utworu;

► utwór może zostać stworzony przez więcej niż jedną osobę, tzw. współautorstwo (przysługuje prawo autorskie wspólnie);
domniemywa się, że wielkości udziałów są równe, każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez
sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej;

► Zgodnie z art. 12 ustawy o prawie autorskim, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego

pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu
autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron; prawa
majątkowe do utworu pracowniczego nabywa pracodawca w momencie przyjęcia utworu, prawa osobiste do takiego
utworu w dalszym ciągu pozostają przy jego twórcy; przyjmuje się, że pracodawca przyjmuje utwór w momencie
zaakceptowania utworu lub jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu
o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim
terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń.



Wykorzystanie 

utworu

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje istnienie tzw.
dozwolonego użytku;

podstawowe znaczenie ma tzw. dozwolony użytek osobisty; przepis art. 23 ust. 1 ustawy
o prawie autorskim wskazuje, że bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać
z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego;

dozwolony użytek osobisty = np. odtwarzanie utworu na własne potrzeby, nie związane
z celem zarobkowym, sporządzanie kopii zapasowych, udostępnianie pojedynczych
egzemplarzy utworu dla osób, z którymi pozostaje się w związku osobistym, na przykład
krewnym, powinowatym, czy znajomym.



Czy zdarzają się oszustwa 

w publikacjach naukowych?

► powszechnie znanym zjawiskiem naruszającym prawa autorskie jest plagiat,

rozumiany jako przywłaszczenie całości lub fragmentu publikacji bez podania
nazwiska autora, tytułu publikacji oryginalnej i źródła, w którym ją opublikowano;

► Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zwraca uwagę na

zjawisko plagiatu i konieczność jego eliminowania;

W razie podejrzenia popełnienia przez studenta, doktoranta lub pracownika naukowego

plagiatu, rektor uczelni zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

W przypadku udowodnienia winy ma prawo wstrzymać postępowanie

o nadanie tytułu zawodowego lub naukowego oraz złożyć zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa.



Plagiat

► plagiatem jest przypisanie sobie autorstwa cudzego utworu; 

► samo pojęcie plagiatu nie jest zdefiniowane w prawie autorskim; granica pomiędzy przypisaniem sobie 

autorstwa cudzego utworu, a dozwoloną w prawie autorskim inspiracją jest czasem niezwykle cienka;

► rodzaje plagiatów:

– jawny = autor wprost podpisuje swoim nazwiskiem cudzy utwór,

– ukryty = autor w swoim dziele przywłaszcza sobie autorstwo fragmentu cudzego dzieła, bądź cudzy utwór 

wkomponowuje w strukturę własnego; 

► ustawa porusza także temat autoplagiatu; co do zasady przytaczanie własnych dzieł w swojej twórczości 
nie jest zabronione, problem pojawia się, gdy autor zobowiązał się do stworzenia zupełnie nowego utworu;

► popełnienie plagiatu może grozić odpowiedzialnością karną i cywilną; 

zgodnie z art. 115 ust. 1 prawa autorskiego:

kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego 

utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 3 (w przypadku plagiatu w pracy licencjackiej lub magisterskiej, należy liczyć 
się z pozbawieniem tytułu uzyskanego na podstawie nierzetelnej pracy). 



Czy praca dyplomowa 

podlega prawu autorskiemu?

► praca czy to licencjacka, czy magisterska w świetle prawa autorskiego jest utworem;

► zasady prawa o szkolnictwie wyższym oraz wewnętrzne akty prawne uczelni: utwór ten powstaje pod
kierownictwem opiekuna naukowego, który powinien dbać o jej poprawność formalną oraz
metodologiczną;

► z zasady prace dyplomowe muszą być opracowaniami nowych zagadnień naukowych;

► zadaniem takiej pracy jest sprawdzenie, czy student posiada zdolność zebrania odpowiedniego materiału
i stworzenia poprawnego tekstu naukowego;

► student musi korzystać z prac opublikowanych wcześniej = w takiej sytuacji student musi skorzystać
z przewidzianego w prawie autorskim prawa cytatu, mieszczącego się w ramach dozwolonego użytku;

► zgodnie z art. 29 prawa autorskiego wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki
rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości;

► aby korzystanie z cudzego utworu nie było bezprawne, należy pamiętać o warunku przewidzianym w art.
34 prawa autorskiego; zgodnie z nim można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod
warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła; możliwe jest skorzystanie z cudzej
twórczości, jednak koniecznym jest oznaczenie, kto jest autorem oryginału
(dotyczy cytatu bezpośredniego oraz peryfrazy cudzej wypowiedzi).



https://www.chemia.pk.edu.pl/studenci/do-pobrania/

https://www.chemia.pk.edu.pl/studenci/do-pobrania/




Inne rodzaje 

naruszania 

praw 

autorskich

Innymi zjawiskami naruszania praw autorskich są:

► ghostwriting – pomijanie nazwiska autora tekstu naukowego,
który wniósł istotny wkład w jego powstanie i ostateczne
opublikowanie tekstu pod nazwiskiem osoby, która go zleciła;

► ghost authorship – pomijanie na liście autorów nazwiska osoby,
która włożyła wysiłek w prowadzenie badań
i opracowanie publikacji (częściej dotyczy studentów
i doktorantów);

► honorary authorship/guest authorship – umieszczanie na liście
autorów osób nie uczestniczących w pracach badawczych
i publikacyjnych (często dotyczy osób pełniących funkcje
kierownicze).

Oszustwa związane z publikacjami dotyczą nie tylko kwestii autorstwa tekstów
naukowych; od kilku lat studenci i pracownicy wyższych uczelni przestrzegani są
przed tzw. drapieżnymi wydawcami (ang. predatory journals publishers) – zob.
wyżej.



Bibliografia PRACA DYPLOMOWA

Kreatywna praca dyplomowa : jak stworzyć fascynujący tekst naukowy

Logistyka : pisanie pracy dyplomowej, kwalifikacyjnej : zasady pisania, studia przypadku

Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych

Niezbędnik dyplomanta gospodarki przestrzennej : zdobądź wiedzę, jak z powodzeniem i przyjemnością napisać 

pracę dyplomową

Piszę akademicką pracę promocyjną : licencjacką, magisterską, doktorską

Poradnik dyplomanta i absolwenta

Poradnik metodyczny pisania pracy dyplomowej na kierunku architektura krajobrazu

Praca dyplomowa : zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, 

publikowanie

Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów

Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych : z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu

Zasady tworzenia prac promocyjnych

OPEN ACCESS

Open Access / Open Access

Otwarta nauka czyli dobre praktyki uczonych

Otwarty dostęp

Przewodnik po otwartej nauce

Wolne licencje w nauce : instrukcja

PRAWO AUTORSKIE

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : Roz. 14: Odpowiedzialność karna

http://koha.biblos.pk.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39199&query_desc=kw,wrdl: praca dyplomowa
http://koha.biblos.pk.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=123609&query_desc=kw,wrdl: pracy dyplomowej
http://koha.biblos.pk.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49650&query_desc=kw,wrdl: in%C5%BCynierskich i magisterskich prac
http://koha.biblos.pk.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54433&query_desc=kw,wrdl: dyplomant
http://koha.biblos.pk.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61822&query_desc=kw,wrdl: prac%C4%99 promocyjn%C4%85
http://koha.biblos.pk.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=74506&query_desc=kw,wrdl: dyplomant
http://koha.biblos.pk.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127345&query_desc=kw,wrdl: pracy dyplomowej
http://koha.biblos.pk.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=75325&query_desc=kw,wrdl: praca dyplomowa
http://koha.biblos.pk.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=75411&query_desc=kw,wrdl: prace magisterskie i licencjackie
http://koha.biblos.pk.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=75751&query_desc=kw,wrdl: prace magisterskie i licencjackie
http://koha.biblos.pk.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=112222&query_desc=kw,wrdl: in%C5%BCynierskich i magisterskich prac
http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/OPEN-ACCESS.pdf
http://koha.biblos.pk.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60012&query_desc=kw,wrdl: "open access"
http://koha.biblos.pk.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127522&query_desc=kw,wrdl: "open access"
https://otwartanauka.pl/images/PDFs/przewodnik-po-otwartej-nauce.pdf
http://koha.biblos.pk.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122553&query_desc=kw,wrdl: "open access"
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083
http://www.prawoautorskie.pl/roz-14-odpowiedzialnosc-karna


Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy 

promotorów i studentów

Szkolenia indywidualne i grupowe 
bazy danych, 

wyszukiwanie informacji, 
zagadnienia dot. bibliografii, 

zarządzanie informacją i bibliografią, 
monitorowanie informacji z baz danych, 

inne

Oddział Informacji Naukowej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

tel. 12 628 29 67

oin@biblos.pk.edu.pl

Dziękuję za uwagę ☺

Marta Stąporek
staporek@biblos.pk.edu.pl

mailto:oin@biblos.pk.edu.pl
mailto:staporek@biblos.pk.edu.pl

