


Zarządzenia Rektora-Komendanta 
Nr 2 z dnia 04.02.2013 r.  

w sprawie: 

gromadzenia, dokumentowania, opracowania 

i upowszechniania informacji dotyczących publikacji 

pracowników, doktorantów i studentów 

Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  



WEJŚCIE DO BAZY 
1) na stronie internetowej BG AMW: 

Bibliografia i bibliometria -> Baza publikacji Pracowników, 
Doktorantów i Studentów AMW 



WEJŚCIE DO BAZY 
2) na stronie AMW, w zakładce NAUKA  



Po wejściu do Bazy otwiera się 
następujący widok okna: 



Istnieje ok. 40 podstawowych możliwości 
przeszukiwania Bazy publikacji: 

wybierając jedną 

z poniższych opcji  

zaznaczając dany rok, język, 
afiliację, obecność na listach 
z przyznawanymi punktami 

lub 



Podstawowy sposób wyszukiwania 
– przez nazwisko i imię Autora: 

należy je wpisać lub wybrać z indeksu pod pierwszą literą 
nazwiska, a następnie wybrać opcję „SZUKAJ” (dodatkowo 

można ustalić rok publikacji) 
 



 Wynik wyszukiwania: w Bazie odnaleziono 

11 publikacji z lat 2017-2018  



Każdy opis publikacji zawiera m.in. informacje 
o autorze, tytule, źródle, w którym znajduje się, 

bibliografii, języku, streszczeniach, słowach kluczowych, IF 



Jeżeli w Internecie znajduje się elektroniczna wersja 
publikacji, jest ona dołączona do opisu w Bazie 

Aby otworzyć tekst publikacji, wystarczy kliknąć 
na podany adres internetowy 



Po kliknięciu 
na link 
otwiera się 
pełny tekst 
publikacji 

 



Jeżeli publikacja książkowa znajduje się 
w Bibliotece Głównej AMW, jest to widoczne 

Aby ją odszukać w katalogu Biblioteki, 
wystarczy kliknąć na podany przy opisie link 



Po kliknięciu 
na link 
otwiera się 
katalog 
Biblioteki 

 

Zintegrowanie Bazy publikacji z katalogiem Biblioteki pozwala na natychmiastowe 
sprawdzenie, zamówienie i ewentualne wypożyczenie danej publikacji. 



Wyszukiwanie zaawansowane 



Baza umożliwia wyszukanie publikacji dla wybranego Wydziału 
w określonych latach, w określonym języku 

Przykład: Wydział Mechaniczno-Elektryczny- publikacje z lat 2017-2018, 
w języku angielskim. Wyszukiwanie np. za pomocą kodu Wydziału - 40 



Wynik wyszukiwania: pracownicy WME wydali  
75 publikacji w latach 2017-2018 w języku angielskim 



Baza umożliwia wyszukanie publikacji w określonym źródle 
np. czasopiśmie, z punktacją MNiSW, w wybranym okresie i języku 

Przykład: publikacje Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego (kod 40) w czasopismach z lat 
2017-2018 z punktacją MNiSW 

 



Wynik wyszukiwania: Pracownicy WM-E w latach 2017-2018 r. 
opublikowali 67 artykułów z punktacją MNiSW, w j. angielskim, 



Opisy publikacji wyszukanych 
w Bazie można drukować oraz pobrać do 

edytora 
(wszystkie lub wybrane) 



 wyszukiwanie afiliacji, słów kluczowych, 
charakterystyki formalnej, Impact Factoru 

 dołączanie abstraktów i wersji pełnotekstowych  
  odsyłanie do danych Biblioteki Głównej na stronie 

internetowej AMW 



Baza publikacji zawiera wszystkie dane 
konieczne do sprawozdawczości 

ministerialnej. Na bieżąco jest poszerzana 
i dostosowywana do wytycznych MNiSW 

 

 


