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RAMOWY PROGRAM MERYTORYCZNY SZKOLENIA 

 
„Procedury upowszechniania wyników badań naukowych  

w zintegrowanym systemie wdrażania RDW w Polsce” 
 

Cel szkolenia 
 
• doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji w zasobach wiedzy dostępnych w Internecie 

(w tym tzw. ukryty Internet) 

• doskonalenie umiejętności analizy, oceny i wyboru czasopism naukowych w celu 
upowszechniania wyników badań naukowych oraz deponowania dokumentów w repozytoriach 

• rozwijanie umiejętności organizacji informacji za pomocą ogólnie dostępnych programów do 
zarządzania opisami bibliograficznymi (tzw. menedżery bibliografii) 

Nabycie umiejętności efektywnego wyszukiwania i zarządzania informacją, w szczególności 
zarządzania opisami bibliograficznymi dokumentów umożliwi Państwu wydatne skrócenie czasu 
przeznaczanego na gromadzenie materiałów naukowych i przygotowanie publikacji oraz ułatwi wybór 
czasopism, w których warto publikować prace naukowe.  

Zakres tematyczny 

• Podstawowe informacje o Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) 2000/60/WE z dnia 23 
października 2000 r. oraz o  transpozycji jej przepisów do prawa polskiego, obszary stosowania 
RDW 

• Encyklopedia RDW 
• polskie i zagraniczne elektroniczne źródła informacji o RDW dostępne w ramach subskrypcji 

Biblioteki PK 
• wyszukiwanie informacji naukowej w bazach bibliograficzno-abstraktowych i pełnotekstowych – 

narzędzia i techniki wyszukiwania, selekcji i aktualizacji informacji 
• wykorzystanie otwartych elektronicznych zasobów naukowych zgromadzonych w repozytoriach 

i czasopismach Open Access do wyszukiwania informacji istotnych z punktu widzenia RDW 
• rozpowszechnianie informacji o RDW: 

o zasady wyboru czasopism i modeli publikowania w kontekście wyboru docelowych grup 
odbiorców, parametrycznej oceny jednostek naukowych i dorobku pracowników 
naukowych 

o ocena parametryczna czasopism naukowych i autorów publikacji na podstawie baz Web 
of Science, Journal Citation Index i SCOPUS 

o deponowanie dokumentów w Repozytorium PK  

• menadżery bibliografii - narzędzia ułatwiające tworzenie i zarządzanie bibliografią podmiotowo-
przedmiotową przeznaczoną do indywidualnych potrzeb naukowców 

W trakcie warsztatów każdy uczestnik będzie samodzielnie realizować wyszukiwanie informacji 
w abstraktowych i pełnotekstowych zasobach wiedzy, dostępnych zarówno w ramach subskrypcji 
BPK, jak i w otwartych zasobach naukowych oraz zapisywać je przy użyciu wybranych menedżerów  
bibliografii. Prześledzimy także proces deponowania dokumentów w Repozytorium PK. 

Szczególny nacisk zostanie położony na sposoby wyboru czasopism, w których warto publikować 
(punktacja czasopism wg MNiSW, analiza cytowalności artykułów, wskaźnik IF, inne wskaźniki 
bibliometryczne). 


