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Czym jest nasze repozytorium?  

 

 

Repozytorium UWr  to repozytorium instytucjonalne, które 
archiwizuje i udostępnia w w formie Open Access -  

materiały o charakterze naukowym i badawczo-
rozwojowym wytworzone przez pracowników, doktorantów 
i (w wyborze) przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 

lub wydane na Uniwersytecie Wrocławskim  



 
 
 

Dlaczego warto rozwijać  

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego? 
 

Bo zapewnia: 

– Wzrost  prestiżu Uczelni jako skutek wzrostu widoczności badań 
naukowych, prowadzonych na wydziałach,  

– Promowanie i wzrost  potencjału kadry naukowej,  

– Wspieranie edukacji studentów poprzez ułatwienie im dostępu do 
materiałów dydaktycznych,  

– Pomoc w realizacji zadań administracyjnych, np. prowadzenie 
sprawozdawczości czy ewaluacji pracowników naukowych. 

 



Korzyści dla pracowników naukowych 
związane z zamieszczaniem prac w 

Repozytorium : 
 
 

 

- - wzrost cytowalności prac umieszczonych w otwartym dostępie, 

 

-– zwiększenie ,,widoczności" dorobku naukowego  ( prace umieszczane w 
Repozytorium  UWr są indeksowane przez światowe wyszukiwarki naukowe Google 

Scholar, Base (Bielefeld Academic Search Engine), Scientific  Commons oraz 
agregatroy repozytoriów: Driver, CEON, DART-Europe E-theses Portal ), 

 

-– powszechność i szybkość dostępu do badań, 

 

– zabezpieczenie dokumentów zdeponowanych w repozytorium (każdy dokument 
otrzymuje unikalny identyfikator, dzięki któremu nie ginie w sieci), 

 
 



– możliwość przechowywania dokumentów w różnych formatach, 

 
– możliwość utworzenia cyfrowego CV – prezentacja własnego dorobku z 

dostępem do pełnych tekstów; pomoc w procesie składania podań o 
granty badawcze, 

 
– skrócenie czasu przeznaczonego na zaprezentowanie wyników badań – 

w oczekiwaniu na publikację w komercyjnym czasopiśmie autor 
archiwizuje pracę w repozytorium, upowszechniając od razu jej wyniki, 

 
– możliwość zapoznawania się ze statystykami dotyczącymi 

zdeponowanych prac. 
 
 

 

Korzyści dla pracowników naukowych 
związane z zamieszczaniem prac w 

Repozytorium  



Materiały deponowane w 
Repozytorium UWr 

 

Dzielą się na : 

materiały opublikowane  

oraz  

niepublikowane  

i obejmują m.in. prace doktorskie, habilitacyjne, wyróżnione prace 
licencjackie i magisterskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, 

monografie lub ich rozdziały, materiały dydaktyczne, postery, a także tzw. 
szarą literaturę, czyli wszelkie niepublikowane materiały typu: 

sprawozdania, raporty, itp.  

 



Sposób prezentacji materiałów 
zdeponowanych w Repozytorium 

 

Układ Repozytorium UWr  jest dziedzinowy, zgodny z 
dziedzinami reprezentowanymi na Uczelni w ramach 
jednostek organizacyjnych, tj. wydziałów, instytutów 

oraz innych jednostek międzywydziałowych i 
ogólnouczelnianych, a struktura – hierarchiczna, 

oparta na zespołach dziedzinowych, obejmujących 
różnorodne kolekcje.  



Kto może umieścić pracę w 
Repozytorium UWr? 

  

- pracownicy naukowi  

- doktoranci 

- studenci UWr (za zgodą opiekuna naukowego) 

 

 W Repozytorium zamieszczone są także prace wydane na 

Uniwersytecie Wrocławskim 



 

Jak zdeponować pracę w 
Repozytorium UWr? 

 

Osoba, która chciałaby zdeponować swoje prace naukowe w 
Repozytorium UWr powinna skontaktować się ze swoim 

koordynatorem wydziałowym . 

Informacja w tej sprawie dostępna jest w Dziekanacie 

macierzystej jednostki. 



  

 

 

W zależności od ustaleń z koordynatorem wydziałowym  dopuszcza się dwie formy 

deponowania obiektów: 

 *   deponowanie bezpośrednie (autoarchiwizację) – przez autora pracy (po 

zawarciu porozumienia z władzami własnej jednostki organizacyjnej) i przeszkoleniu 

przez koordynatora funkcjonującego przy danej jednostce organizacyjnej, 

*  deponowanie pośrednie – za pośrednictwem koordynatora jednostki 

organizacyjnej i przy ścisłej jego współpracy z autorem pracy. 

 

 
Deponowanie prac i materiałów  
własnych w Repozytorium UWr 

 
 
 



Aby w Repozytorium UWr zamieścić 
prace opublikowane wcześniej w 

wydawnictwach zagranicznych należy 
sprawdzić  swoje prawa autorskie pod adresem 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 

 
 

   

 

 



W przypadku chęci zamieszczenia w 
Repozytorium UWr prac opublikowanych 

wcześniej w wydawnictwach polskich – 
należy skontaktować się z wydawcą, w celu 
ustalenia zakresu swoich praw autorskich 

 

 

   

 

 



Więcej informacji  
na temat archiwizowania prac w RUWr 

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/text?id=for-
authors 

 

   

 

 



        Kontakt          

repozytorium@bu.uni.wroc.pl 
 

lub 

informacja.naukowa@bu.uni.wroc.pl 

(tel. 071 34 63 131) 

mailto:informacja.naukowa@bu.uni.wroc.pl


                  

Zapraszamy pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego do archiwizowania 

swoich prac naukowych w Repozytorium 
Uniwersytetu Wrocławskiego  


