Formularz uzupełnienia danych o publikacjach pracowników Politechniki Białostockiej na podstawie
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
Zarejestrowano w bazie dnia:
29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce
……… / ……… / 20……
1. Dane osoby zgłaszającej:

Podpis bibliotekarza:

Nazwisko i imię:
Tel./e-mail:
2. Dane publikacji (tytuł, rok wydania itd.):

3. Informacja o autorze i współautorach (o ile istnieją).
Lp.

Nazwisko i imię

Status*

Wydział PB Afiliacja**

1
2
3
4
*Status: PR – pracownik, SD – doktorant, ST – student, OB – autor nie związany z PB
** Afiliacja – miejsce realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych np. WA, WBiIŚ, WE, WI, WM, WZ, ZWL

obszar dodatkowy w przypadku wiekszej liczby wspólautorów

4. Publikacja ma charakter:

●

naukowy

nienaukowy

5. Czy publikacja jest dostępna w Open Access (otwarty dostęp)?
Jeżeli zaznaczono TAK należy wypełnić poniższe pola:
– wersja tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty:
Oryginalna wersja autorska
Ostateczna wersja opublikowana

TAK

NIE

Ostateczna wersja autorska

– otwarta licencja, na jakiej publikacja jest dostępna:
Uznanie Autorstwa (CC-BY)
CC-BY - Creative Commons
Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA)
zob. creativecommons.pl
Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)
Bez utworów zależnych (CC-BY-ND)
Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA)
Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Inna otwarta licencja
– moment udostępnienia publikacji w sposób otwarty:
Przed opublikowaniem
Po opublikowaniu,

W momencie opublikowania

– liczba miesięcy, jakie upłynęły od momentu opublikowania do
momentu udostępnienia

– sposób, w jaki publikacja została udostępniona:
Witryna wydawcy (dla monografii, rozdziałów)
Otwarte czasopismo (dla artykułów)

Otwarte repozytorium
Inne

6. Czy publikacja jest materiałem konferencyjnym?
TAK
Jeżeli zaznaczono TAK należy wypełnić poniższe pola:
– pełna nazwa konferencji naukowej:

NIE

– data konferencji:
– miejscowość i państwo:
– informacja o indeksowaniu w bazach czasopism i abstraktów (możliwy wielokrotny wybór)
Web of Science Core Collection
Scopus
Inne – podać jakie:
Zob. Bazy referencyjne. Załącznik 2 do Komunikatu MNiSW z dnia 2 czerwca 2015

7. Informacja o arkuszach wydawniczych – ddotyczy pełnych tekstów monografii, rozdziałów, referatów i
referatów Web of Science.
Objętość publikacji w arkuszach:

lub ilość wszystkich znaków (ze spacjami):

.

Arkusz wydawniczy to 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) prozy, lub 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków),
lub 3 000 cm2 powierzchni ilustracji (np. wzorów matematycznych, chemicznych, diagramów).
Zob. Jak obliczyć liczbę arkuszy wydawniczych

8. Czy publikacja jest efektem projektu, pracy własnej, statutowej, grantu?
Numer i nazwa:

TAK

NIE

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz zgłaszana publikacja może być zaliczona do
osiągnięć naukowych wskazanych jednostek Politechniki Białostockiej i nie będzie zaliczona do osiągnięć
innych jednostek naukowych.
………………………………………………………………………
Data i podpis osoby zgłaszającej

………………………………………………………………………
Data i podpis bibliotekarza przyjmującego
publikację do zarejestrowania
Formularz należy dostarczyć wraz z oryginałem publikacji do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej PB.
www.biblioteka.pb.edu.pl
bg.informacja@pb.edu.pl
tel. 85 746 9321

