
Formularz uzupełnienia danych o publikacjach pracowników PL na podstawie
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych 
przetwarzanych w Zintegrowanym  Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce: POL-on 

☐ Tak ☐ Nie
Sposób, w jaki publikacja została udostępniona 

☐ Witryna wydawcy ☐ Otwarte czasopismo ☐ Otwarte repozytorium

☐ Inne

Wersja tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty 

☐ Oryginalna wersja autorska ☐ Ostateczna wer sja autorska ☐ Ostateczna wersja opublikowana

Otwarta licencja, na jakiej publikacja jest dostępna – zob. Creative Commons Polska 

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty (rok-miesiąc-dzień)

☐ Przed opublikowaniem

☐ W momencie opublikowania

☐ Po opublikowaniu – wraz z podaniem liczby miesięcy, jakie upłynęły od momentu opublikowania do

momentu udostępnienia publikacji w sposób otwarty 

6. Aktywne DOI lub (w przypadku nieaktywnego) adres internetowy URL:

1. Typ publikacji:

☐ Artykuł naukowy

☐ Artykuł nienaukowy

☐ Inne:

2. Tytuł publikacji:

3. W:

4. Dyscyplina naukowa publikacji – zob. Klasyfikacja

5. Informacje o otwartym dostępie do publikacji (Open Access) – jeżeli tak, to należy wypełnić poniższe pola

☐ Monografia naukowa

☐ Książka

☐ Rozdział w monografii

☐ Rozdział w książce

7. Informacja o indeksowaniu w bazach czasopism i abstraktów (indeksowana lub będzie indeksowana):

☐ Web of Science Core Collection

☐ Inne bazy danych uznanych w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej za spełniające

kryterium szerokiej dostępności (należy wymienić)

☐ Scopus

http://creativecommons.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001818/O/D20181818.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000496/O/D20190496.pdf


8. Informacja, czy publikacja jest materiałem konferencyjnym – jeżeli tak, to należy wypełnić poniższe pola

☐ Tak ☐ Nie

 Pełna nazwa konferencji naukowej

 Data rozpoczęcia i zakończenia konferencji naukowej

 Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa

11. Dane osoby zgłaszającej publikację:

Imię i nazwisko

Jednostka(Wydział)

Afiliacja dla współautorów

Nr tel./e-mail

Dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem 

Podpis 

☐ Indeksowane w bazie dbpl

10. Powiązane dane badawcze (link):

☐ Środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy

9. Źródło finansowania publikacji – należy wypełnić poniższe pole w przypadku artykułu naukowego, monografii
naukowej i rozdziału z monografii naukowej – zob. Pomoc

☐ Publikacja bezkosztowa

☐ Środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych

☐ Inne

Informacja o finansowaniu (treść z publikacji):

https://pub.pollub.pl/help/financing/
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