
Czym jest Baza Wiedzy UPH?



Baza Wiedzy UPH jest centralnym systemem ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności 
naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach. Pełni także funkcję repozytorium instytucjonalnego.

Baza dostępna pod adresem: https://bazawiedzy.uph.edu.pl/start-uph.seam

Baza Wiedzy UPH funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie OMEGA PSIR.

Baza została wdrożona w ramach projektu Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój

https://bazawiedzy.uph.edu.pl/start-uph.seam
https://wsparcieuczelni.uph.edu.pl/


Co to jest OMEGA-PSIR?

IR CRIS RPS

Institutional Repository
repozytorium instytucjonalne

Current Research Information System 
system informacji o nauce

Reasearcher’s Profiling System
system tworzenia profili naukowców



Co wchodzi w skład Bazy Wiedzy UPH?

Baza Wiedzy UPH

Baza Wiedzy UPH

profile naukowców publikacje repozytorium projekty

patenty dane badawcze konferencje czasopisma



Beneficjenci

władze uczelni

naukowcy

doktoranci

administracja

biznes

władze uczelni naukowcy doktoranci administracja biznes

• zarządzanie nauką
• raporty sprawozdawcze
• ocena dyscyplin
• efektywność badań
• plany rozwoju dyscyplin

• prezentacja dorobku naukowego
• promocja  
• wskaźniki altmetryczne i bibliometryczne
• prezentacja aktywności zawodowej

• pełne teksty publikacji
• wyszukiwanie pełnotekstowe
• promocja prac doktorskich



Funkcjonalności dla autora - dane

identyfikacja 
autora



Funkcjonalności dla autora - wizualizacje

chmura tagów

współpraca 
naukowa



Korzyści dla naukowca

integracja danych o naukowcu w jednym miejscu

nawiązywanie współpracy

prezentacja profilu w świecie nauki

dostęp do pełnych tekstów publikacji

widoczność wykorzystania publikacji (wskaźniki altmetryczne i bibliometryczne) 



Korzyści dla doktoranta

promocja pracy doktorskiej

prezentacja profilu w świecie nauki

dostęp do pełnych tekstów publikacji

integracja danych o doktorancie w jednym miejscu



Korzyści dla uczelni

sprawozdawczość (PBN, POL-on)

źródło danych do sprawozdań i raportów

promocja Uniwersytetu

monitorowanie stanu i jakości badań naukowych

widoczność patentów



Zespół wdrażający

Koordynator: 
prof. dr hab. Zbigniew Karczmarzyk

Dział Informatyki:
Artur Krycki
Marcin Brzóska
Krystian Pałys

Biblioteka Główna:
Ewa Kozarska
Jowita Sobiczewska
Małgorzata Kanteluk-Cicirko
Magdalena Chromińska

Współpraca:
Sages: https://www.sages.pl/



Masz pytania? 
Zapraszamy do kontaktu

Oddział Informacji Naukowej
25 643 17 48

infobib@uph.edu.pl

mailto:publikacje@uph.edu.pl
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