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1. Czytelnia na Wydziale Biotechnologii
i Ogrodnictwa.
Biblioteka Główna UR przypomina, że Wydział Biotechnologii
i Ogrodnictwa posiada Czytelnię, której zasoby są tematycznie
dedykowane pracownikom i studentom tego wydziału.
Czytelnia mieści się w Dworku przy al. 29-go Listopada 52
w pokoju nr 5. Wskazówki dojazdu znajdują się tutaj. Aktualne godziny
otwarcia Czytelni są dostępne na stronie Biblioteki.
W Czytelni znajdą Państwo podręczniki akademickie, skrypty
uczelniane oraz wydawnictwa naukowe ze wszystkich dyscyplin wiedzy
reprezentowanych na Wydziale Ogrodnictwa i Biotechnologii UR
dotyczących m.in. biologii, biochemii, genetyki, mikrobiologii, wirusologii,
botaniki, fizjologii roślin, zoologii, inżynierii ogrodniczej, gleboznawstwa,
chemii rolnej, z uwzględnieniem encyklopedii, leksykonów, słowników,
bibliografii i informatorów.

Znajdują się tam także fachowe czasopisma polskie i zagraniczne,
zarówno bieżące, jak i roczniki archiwalne.
ZAPRASZAMY!

2. NOWA punktacja publikacji z lat
2013–2016. Aktualnie obowiązujące
rozporządzenie parametryzacyjne.
2 grudnia 2015 zostało opublikowane nowe tzw. rozporządzenie
parametryzacyjne. Chodzi o Rozporządzenie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym z 27 października 2015 r.,
które zastąpiło rozporządzenie z 2012 r.
Aktualny dokument w formie PDF do pobrania - pod tym linkiem.
Dyskusja nad kształtem samego pomysłu na kategoryzację oraz
szczegółowych zapisów trwała od kilku lat. Jeszcze kilka miesięcy temu
pojawiła się propozycja odejścia od dotychczasowych zasad
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punktowania publikacji wieloautorskich – pomysł ten był
modyfikowany
i
prezentowany
na
kolejnych
spotkaniach
konsultacyjnych (autor artykułu dr E. Kulczycki pisał o tym we wpisach
Podział punktów za publikacje – ostateczny projekt oraz Rewolucja
w liczeniu punktów za publikacje w czasopismach). Jak się okazało,
z wszystkich propozycji zmian w tym zakresie MNiSW się wycofało.
Opublikowane rozporządzenie nie jest nowelizacją poprzedniego
dokumentu – jest tyle zmian, że jest to po prostu nowe rozporządzenie,
a nowe regulacje (drobne i większe) dotyczą wszystkich faz oceny:
przypisywania do grup wspólnej oceny, oceny parametrycznej
i kategoryzacji jednostek naukowych.
W tym wpisie Autor skupił się na najważniejszych zmianach
dotyczących zasad punktowania dorobku publikacyjnego w Kryterium
nr 1. Jest to ważne kryterium nie tylko dla jednostek naukowych
(jego waga jest istotniejsza od Kryteriów 2–4), ale również ma ono
ogromne znaczenie dla samych naukowców (coraz częściej władze
jednostek „tłumaczą” zasady kategoryzacji jako reguły oceny
indywidualnych pracowników).
Cały artykuł dotyczący terminu obowiązywania nowych zasad,
definicji rodzajów publikacji, ważenia publikacji (publikacje
wieloautorskie), publikacji w suplementach (nowość), wykazu
czasopism punktowanych oraz przede wszystkim punktowania
publikacji znajdą Państwo TUTAJ.

Warto być na bieżąco!
3. Nowa prenumerata - książki
w formie e-book znów dostępne!
Od 14 grudnia 2015 r. Uniwersytet Rolniczy ponownie wykupił
dostęp do zasobów książek zgromadzonych na platformie ibuk Libra.
Prenumerata obejmuje około 250 tytułów książek oraz kilkadziesiąt
tytułów bezpłatnych. W ofercie znajdują się książki naukowe,
podręczniki, słowniki, leksykony, poradniki, zbiory zadań oraz inne
pozycje z zakresu:
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nauk o żywności i żywieniu;
leśnictwa, gleboznawstwa i ogrodnictwa;
weterynarii i biologii zwierząt;
matematyki, chemii i fizyki;
techniki, geologii i gospodarki wodnej;
ekonomii, marketingu, finansów i zarządzania;
statystyki i informatyki;
medycyny i prawa.
Wszystkie informacje dotyczące tego, jak korzystać z platformy
wraz z krótkimi filmami instruktażowymi na YouTube, jak również
dostępu do niej, oraz listy tytułów dostępnych w bazie i tytułów
darmowych znajdują się na stronie Biblioteki.
Zapraszamy!

4. Emerging Sources Citation Index
- “poczekalnia” Web of Science.
Baza Web of Science Core Collection opublikowała nowy indeks
pod nazwą Emerging Sources Citation Index (ESCI). Indeks ten stanowi
rodzaj “poczekalni” dla czasopism, które mają już pewien dorobek
i status w świecie nauki, ale jest on wciąż jeszcze niewystarczający,
by złożyć aplikację do bazy Web of Science i uzyskać Impact Factor.
ESCI rozszerza ogół cytowań i odzwierciedla rosnącą światową
aktywność naukową. Stanowi on dopełnienie wysoce selektywnych
indeksów, zapewniając wcześniejszą widoczność źródeł na podstawie
oceny, będącej częścią rygorystycznego procesu selekcji czasopism do
indeksów dedykowanych naukom ścisłym, społecznym, naukom
humanistycznym i sztuce. Włączenie czasopisma do ESCI zapewnia
publikacjom większą wykrywalność, co daje szansę na wzrost
wymiernych cytowań i większą przejrzystość w procesie selekcji.
Szczegółowe informacje w języku angielskim można znaleźć TUTAJ.
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5. Nowe rozporządzenie dotyczące trybu
i warunków przeprowadzania doktoratu,
habilitacji i profesury.
W dniu 30 października 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego opublikowało nowelizację rozporządzenia w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności
w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Z perspektywy
kandydatów do stopni i tytułów naukowych nie ma rewolucyjnych
zmian. Zamieszczamy jednak informację o tym, gdyż zmiany dotyczą
między innymi wykazów publikacji, które należy przygotować,
składając stosowne dokumenty.
Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do nowego Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym
oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
Informację podajemy na podstawie artykułu doktora
E. Kulczyckiego (Warsztat badacza, z dnia 29 listopada 2015 r.).
W artykule znajdują się materiały dotyczące poszczególnych stopni
naukowych z podziałem na informacje z poprzedniego rozporządzenia,
te z nowego dokumentu oraz konsekwencje wynikające z tych zmian.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozporządzeniem.

6. Jak sprawdzić, czy i komu przysługuje
wynagrodzenie za publikację naukową?
Początek roku to idealny moment aby zainteresować się sprawą
repartycji indywidualnej. W Polsce funkcjonuje Stowarzyszenie
KOPIPOL, które w dużym uproszczeniu jest tym dla autorów publikacji
naukowych, czym ZAIKS dla muzyków.
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Stowarzyszenie KOPIPOL zarządza systemem repartycji indywidualnej,
czyli dzieli środki między uprawionych autorów publikacji naukowych
i technicznych.
Owa
repartycja,
czyli
wynagrodzenie,
pochodzi
od producentów i importerów urządzeń kopiujących czyli w skrócie punktów
ksero. To, komu należy się wynagrodzenie, wynika z badań statystycznych
przygotowanych dla KOPIPOL-u przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii
Publicznej w Krakowie. Co ważne, wystarczy sam fakt opublikowania
utworu – autor nigdzie nie musi się zapisywać. Zatem jeśli opublikowali
Państwo tekst, artykuł, książkę lub tłumaczenie w jednym z wyznaczonych
wydawnictw, należy się wam wynagrodzenie.

Jak to zrobić i kto może się o to starać - te informacje znajdą Państwo
w poniższym linku.
Jak wysłać deklarację do KOPIPOL-u - krok po kroku - informacja
pochodzi z artykułu w Warsztacie badacza autorstwa doktora
E. Kulczyckiego z 30.12.2015.
Być może dzięki temu krótkiemu poradnikowi
otrzymacie Państwo swoją repartycję indywidualną.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
w sprawie repartycji znajdują się na stronie
KOPIPOL-u.

7. Scopus i Mendeley czyli co się działo na szkoleniu.
W dniu 04.02.2016 na Wydziale Inżynierii
Środowiska i Geodezji UR odbyły się warsztaty poświęcone bazie
Scopus oraz menedżerowi bibliografii Mendeley.
Program szkolenia z bazy Scopus obejmował:
wyszukiwanie informacji o publikacjach i autorach,
analizę cytowań publikacji naukowych oraz indeks Hirscha,
wskaźniki jakości publikacji i ocenę czasopism,
eksport danych.
Aby korzystać w pełni z bazy, warto pamiętać o nowych wersjach
przeglądarek internetowych, gdyż te starsze nie obsługują jej
wszystkich funkcji.
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Młodych pracowników na pewno zainteresuje program przeznaczony
specjalnie dla nich. Informacje dotyczące programu Early Career
Research znajdą Państwo tutaj.
Dodatkowo na szkoleniu zostały omówione podstawy zarządzania
bibliografią za pomocą menedżera bibliografii Mendeley.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania. Udział w tego
typu szkoleniach z pewnością usprawni Państwa pracę
w zakresie przygotowywania publikacji naukowych.

Wszystkim naszym Czytelnikom
życzymy udanej zimowej przerwy semestralnej

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej przygotowany został przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, Kraków. Wykorzystane grafiki
pochodzą z serwisu http://www.freeimages.com.
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