ZARZĄDZENIE Nr 04/2021
Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 11 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie: centralnego systemu ewidencji i archiwizacji
dorobku piśmienniczego, artystycznego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego
oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego
Na podstawie postanowień art. 11 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) – zarządzam, co
następuje:
§1
1. Wprowadza się następujące zmiany w treści Zarządzenia nr 30/2019 Rektora
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: centralnego
systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, artystycznego
i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy
Uniwersytetu Opolskiego:
1) uchyla się dotychczasową treść § 1 i nadaje się mu brzmienie:
„1. Tworzy się w Uniwersytecie Opolskim Bazę Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego –
zwana w dalszej części niniejszego Zarządzenia Bazą Wiedzy – będąca centralnym
system ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, artystycznego
i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Opolskiego.
2. Zasady funkcjonowania Bazy Wiedzy określa załącznik do niniejszego
Zarządzenia.”
2) uchyla się § 2;
3) uchyla się § 3;
4) uchyla się § 4;
5) uchyla się § 5;
6) uchyla się § 6;
7) uchyla się § 7;
8) uchyla się § 8.
2. Uchyla się załączniki 1–7 stanowiące integralną cześć Zarządzenia nr 30/2019
Rektora Uniwersytetu z dnia 26 czerwca 2019 r.
§2
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
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Załącznik do Zarządzenia nr 04/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 stycznia 2021 r.

ZASADY FUNKCJONOWANIA BAZY WIEDZY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
§1
1. W Uniwersytecie Opolskim działa Baza Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego – zwana
w dalszej części załącznika do Zarządzenia Bazą Wiedzy – będąca centralnym system
ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, artystycznego i dydaktycznego
pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Opolskiego, która będzie
funkcjonować wg niniejszych zasad.
2. Baza Wiedzy składa się z modułów:
1) Ewidencja Publikacji Bazy Wiedzy – rejestr utworów opublikowanych po dniu
1 stycznia 2017 r., które stanowią dorobek osób wymienionych w § 1 ust. 1, których
autorzy upoważnili Uniwersytet Opolski do ich wykazania na potrzeby ewaluacji
jakości działalności naukowej,
2) Repozytorium Bazy Wiedzy – archiwum utworów, o których mowa w § 1 ust. 2
pkt 1), a także na wniosek autora otwarte dane badawcze, publikacje inne (w tym
utwory i osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz dydaktyczne) i rozpowszechnione
przed dniem 1 stycznia 2017 r.
3. Celami funkcjonowania Bazy Wiedzy pozostają w szczególności:
1) rejestrowanie utworów rozpowszechnionych, których autorami są pracownicy
Uniwersytetu Opolskiego, osoby wykonujące pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych zawartych z Uniwersytetem Opolskim, doktoranci, studenci oraz
inne podmioty uczestniczące w pracach naukowych, badawczych lub rozwojowych
prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim, jeżeli tak stanowi umowa zawarta między
tymi podmiotami a Uniwersytetem Opolskim lub jeżeli twórcy wskazali na swój
związek z Uniwersytetem Opolskim,
2) archiwizowanie opisów dorobku naukowego zarejestrowanego w systemie,
3) dostarczanie danych do raportów i sprawozdań na potrzeby ewaluacji jakości
działalności naukowej lub oceny pracowników naukowych,
4) udostępnianie informacji oraz promowanie w Internecie dorobku pracowników oraz
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego,
5) dostarczanie informacji o punktacji nadawanej publikacjom zgodnie z wymogami
ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
6) gromadzenie cyfrowych wersji zarejestrowanych utworów oraz zapewnienie dostępu
do nich na zasadach określonych w § 3 niniejszych zasad.
4. Baza Wiedzy posadowiona jest na serwerach zarządzanych przez Uniwersytet
Opolskiego, który jest odpowiedzialny za utrzymanie ciągłości sprzętowej i systemowej.
5. Punktacja odnosząca się do formalnej oceny publikacji naukowych rejestrowanych
w Bazie Wiedzy nadawana jest w sposób automatyczny zgodnie z wymogami ministerstwa
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
6. Utwory zamieszczone w Bazie Wiedzy podlegają ochronie prawa autorskiego.
Udostępnianie ich odbywa się na podstawie licencji niewyłącznej Creative Commons –
uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne (CC BY NC).
7. Autor utworu zgłoszonego do Bazy Wiedzy odpowiada za wszelkie naruszenie praw
autorskich i majątkowych osób trzecich.
8. Baza Wiedzy może importować dane z systemu USOS w zakresie niezbędnym do
bieżącej aktualizacji informacji o pracownikach i jednostkach Uniwersytetu Opolskiego.
§2
1. Autor podający Uniwersytet Opolski jako jednostkę, w której praca jest afiliowana,
zobowiązany jest do bieżącego przekazywania oryginału publikacji właściwej jednostce
systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Opolskiego wraz z plikiem cyfrowym
zawierającym pełną treść utworu w ostatecznej wersji wydawniczej.

2. Autor dba o poprawność i kompletność danych dotyczących własnego dorobku
naukowego i dydaktycznego, a także danych osobowych zarejestrowanych w Bazie
Wiedzy.
3. Odpowiedzialność za kompletność i aktualność danych w Bazie Wiedzy dotyczących
utworów zaliczanych do dorobku w danej dyscyplinie naukowej ponoszą dyrektorzy
instytutów, w ramach których autor prowadzi działalność naukową.
4. Każdy utwór jest rejestrowany w Bazie Wiedzy tylko raz, niezależnie od liczby autorów
i ich afiliacji.
5. Wprowadza się obowiązek wyłącznego stosowania danych z Bazy Wiedzy do
sporządzania sprawozdań, przedkładania pisemnej informacji o Uniwersytecie Opolskim
oraz o osobach, których dorobek naukowy, artystyczny, dydaktyczny i techniczny
podlega ocenie w zakresie objętym ewidencją.
6. W sprawach spornych dotyczących zaliczenia utworu do dorobku naukowego autora
oraz całkowitej wartości punktowej publikacji decyzje podejmuje Rektor (lub
upoważniony przedstawiciel) po uzyskaniu stanowiska właściwego dyrektora instytutu
oraz dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego.
7. Wnioski o rozpatrzenie spraw określonych w § 2 ust. 6 autor składa w formie
pisemnej do dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego.
§3
1. Obowiązkowi ewidencji i archiwizowania w Bazie Wiedzy podlegają: artykuły,
monografie, fragmenty wydawnictw zbiorowych, patenty, wzory użytkowe, dzieła
artystyczne, rozprawy doktorskie i wszystkie inne utwory, które są podstawą nadania
stopnia lub tytułu naukowego.
2. Autor w przypadkach wynikających z umów licencyjnych podpisanych z wydawcą,
zastrzeżenia patentowego lub zapisów wynikających z podpisanych umów grantowych ma
prawo do ograniczenia dostępu do utworu (w tym brak dostępu, czasowe ograniczenie
dostępu czy dostęp tylko w sieci wewnętrznej Uniwersytetu Opolskiego).
3. Autor, podając afiliację Uniwersytet Opolski, przedstawiając utwór jako swój dorobek
naukowy i deponując go do udostępniania w Bazie Wiedzy udziela Uniwersytetowi
Opolskiemu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na podstawie licencji określonej w § 1 ust.
6 niniejszych zasad.
4. Rozprawy doktorskie są obligatoryjnie zamieszczane w Bazie Wiedzy i udostępniane
w Internecie na podstawie licencji określonej w § 1 ust. 6 z uwzględnieniem zastrzeżenia
zawartego w § 3 ust. 2 niniejszych zasad.
5. Autor rozprawy doktorskiej zobowiązany jest, niezwłocznie po podjęciu przez Radę
Naukową uchwały o nadaniu stopnia doktora, do przekazania plików cyfrowych
zawierających: pełną treść rozprawy doktorskiej (zgodną z wersją drukowaną),
streszczenia w języku angielskim (dodatkowo w języku polskim, jeżeli rozprawa została
przygotowana w języku obcym) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
§4
1. Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego w porozumieniu z dyrektorami instytutów
powołuje redaktorów odpowiedzialnych za bieżące wprowadzanie danych do Bazy Wiedzy.
2. Do zadań dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego należy:
1) nadzór merytoryczny nad Bazą Wiedzy oraz poprawnością zdeponowanych w niej
danych,
2) określanie zasad i organizacji funkcjonowania Bazy Wiedzy,
3) powoływanie redaktorów i osób upoważnionych do edycji danych w Bazie Wiedzy
oraz zarządzanie ich uprawnieniami,
4) dostarczanie dyrektorom instytutów kształtującym politykę ewaluacji jakości
działalności naukowej w ramach danej dyscypliny raportów o osiągnięciach
w dyscyplinie.
3. Do zadań Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego, związanych z funkcjonowaniem Bazy
Wiedzy, należą:
1) bieżące wprowadzanie danych do Bazy Wiedzy oraz monitorowanie jej kompletności
i aktualności,
2) archiwizowanie pełnych tekstów utworów,

3) prowadzenie bieżącej korekty danych przez pracowników Działu Informacji
Naukowej i Bazy Wiedzy,
4) odpowiedzialność za prawidłowość opisów zarejestrowanych publikacji – ponosi ją
kierownik Działu Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy,
5) gromadzenie i archiwizowanie umów o udzieleniu licencji,
6) przeprowadzanie szkoleń i przygotowywanie materiałów instruktażowych w zakresie
edycji danych i funkcjonalności bazy,
7) sporządzanie raportów i sprawozdań na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej
i zewnętrznej,
8) prowadzenie strony internetowej Bazy Wiedzy.
4. Do zadań redaktorów należą:
1) bieżące wprowadzanie danych do Bazy Wiedzy,
2) archiwizowanie pełnych tekstów utworów oraz oznaczanie w systemie poziomu
dostępu do treści utworu,
3) gromadzenie i archiwizowanie kart zgłoszenia publikacji oraz oświadczeń autorów,
4) współdziałanie z dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego oraz innymi
jednostkami Uniwersytetu Opolskiego w zakresie dbałości o poprawność
wprowadzanych danych oraz zgłaszanie błędów w systemie i uwag dotyczących jego
funkcjonowania.
§5
Integralną częścią niniejszych zasad stanowią:
1) załącznik Nr 1 – wzór KARTY ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI do EWIDENCJI –
stosowanej do zgłaszania do rejestracji utworów opublikowanych po 1 stycznia
2017 r., które stanowią dorobek osób wymienionych w § 1 ust. 1 – zgodnie
z postanowieniem § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszych zasad,
2) załącznik Nr 2 – wzór KARTY ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI do REPOZYTORIUM –
stosowanej do zgłaszania do archiwizacji utwory wymienione w § 1 ust. 1 – zgodnie
z postanowieniem § 1 ust. 2 pkt 2) niniejszych zasad,
3) załącznik Nr 3 – wzór UMOWY LICENCYJNEJ NIEWYŁĄCZNEJ – stosowanej do
udostępniania utworów zgromadzonych w Bazie Wiedzy – zgodnie z postanowieniem
§ 1 ust. 6 niniejszych zasad,
4) załącznik Nr 4 – wzór KARTY ZGŁOSZENIA PATENTU – stosowanej do zgłaszania
w Bazie Wiedzy patentów – zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 1 niniejszych zasad,
5) załącznik Nr 5 – wzór KARTY ZGŁOSZENIA DZIEŁA ARTYSYCZNEGO –
stosowanej do zgłaszania w Bazie Wiedzy dzieła artystycznego – zgodnie
z postanowieniem § 3 ust. 1 niniejszych zasad,
6) załącznik Nr 6 – wzór KARTY ZGŁOSZENIA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ –
stosowanej do zgłaszania w Bazie Wiedzy rozprawy doktorskiej – zgodnie
z postanowieniem § 3 ust. 1 niniejszych zasad,
7) załącznik Nr 7 – wzór OŚWIADCZENIE AUTORA o OGRANICZENIACH –
stosowanego do zgłaszania w Bazie Wiedzy publikacji – zgodnie z postanowieniem
§ 3 ust. 3 niniejszych zasad,
8) załącznik Nr 8 – wzór KARTY ZGŁOSZENIA OTWARTYCH DANYCH
BADAWCZYCH – stosowanej do zgłaszania w Bazie Wiedzy plików z otwartymi danymi
badawczymi § 1 ust 2 pkt 2) niniejszych zasad,
9) załącznik Nr 9 – wzór KARTY ZGŁOSZENIA INNYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH
i DYDAKTYCZNYCH – stosowanej do zgłaszania w Bazie Wiedzy plików z utworami
oraz osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi § 1 ust. 2 pkt 2) niniejszych zasad.
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