Raport „Wykaz autorów”
Raport „Wykaz autorów” zawiera informacje dotyczące pracowników jednostki. Jest generowany z
bazy wiedzy z profilu jednostki. Prezentację profilu jednostki można uzyskać na kilka sposobów, np.
poprzez wyszukiwanie jednostek, wybór szczegółów jednostki na drzewku afiliacji, wybór jednostki z
profilu osoby.
Raport ze wszystkimi danymi może utworzyć redaktor bazy wiedzy z danej jednostki dla której raport
powstaje. Raport z podstawowymi danymi dla danej jednostki może utworzyć każdy zalogowany
użytkownik bazy wiedzy.
Generowanie raportu przez redaktora jednostki.
Po wybraniu modułu Afiliacje z poziomu Funkcji pomocnicznych wyszukiwanie profilu jednostek jest
możliwe poprzez:
- wpisanie w polu do wyszukiwania nazwy, jej fragmentu lub innej cechy jednostki, dla uzyskania
precyzyjnego wyniku wyszukiwania nazwę jednostki można ująć w cudzysłów „ „ ,
- wybór szczegółów jednostki na drzewku afiliacji,
- użycie filtra drzewka afiliacji przez wybór ikony

.

Do profilu jednostki przechodzi poprzez wybór ikony szczegóły

Raport można wygenerować również z poziomu listy wyszukanych jednostek. W kreatorze raportu
trzeba wybrać poziom raportu

Jednostkę można również wybrać z profilu osoby i wygenerować dla jednostki raport

Po wybraniu opcji Raport dorobku otwarty zostaje kreator raportu.

Po wyborze raportu Wykaz autorów wyświetlany jest formularz, w którym należy określić
poszczególne parametry:
1. Lata, za które będą wyświetlone wyniki.
2. Punktacja
a. Nominalna (bez podziału) – punkty nadane publikacji zgodnie z rozporządzeniem
ministerstwa bez względu na liczbę i afiliację autorów
b. Proporcjonalny podział punktacji nominalnej na poziomie jednostki raportowania podział punktów nominalnych pomiędzy współautorów z wybranej jednostki w
parametrze „Poziom raportu” (autorzy spoza tej jednostki nie biorą udziału w podziale
proporcjonalnym, np. na poziomie instytutu ignorowani przy podziale punktacji są
również autorzy z danego wydziału ale z innych instytutów)
c. Proporcjonalny podział
wieloośrodkowych –

punktacji

z

uwzględnieniem

zasad

dla

publikacji



do 10 autorów – 100% punktów;



powyżej 10 autorów:
o

- 100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami
jednostki,

o

- 75% punktów – gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami
jednostki,

o

- 50% punktów – gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami
jednostki.

3. Jednostka w parametryzacji – ustawiona automatycznie przez system.
4. Poziom raportu – należy wybrać odpowiednią jednostkę w strukturze wydziału lub wydział.
Pozostałe dane: Impact Factor, Pracownicy, Doktoranci, Pozostali, Pomijaj dorobek nieafiliowany przy
Instytucji, Uwzględnij autorów bez publikacji, Maksymalna liczba punktów za rozdziały z jednej
monografii, Legenda - wybór do decyzji przygotowującego raport. W przypadku danych dotyczących
grup: Pracownicy / Doktoranci / Pozostali status wyświetlany w raporcie wskazuje na aktualny status
zaznaczony w profilu osoby w bazie wiedzy. Raport można pobrać w formatach: html, pdf, dla
uprawnionych użytkowników dostępny jest również format DOCX. Sugerowany wybór formatu html.
Przy wyborze formatu pdf nie wszystkie dane mogą być wyświetlane. W formacie html, po
zaznaczeniu wszystkich dostępnych opcji danych (punkt 5) standardowo pokazują się w kolumnach
dane dotyczące: pracownika / doktoranta / pozostałych (stopień naukowy, imię i nazwisko),
stanowiska, afiliacji, aktualnego statusu, dyscypliny wiodącej, sumy punktów, l.pkt JCR, l.pkt.B, l.pkt
książki, l.pkt rozdziały z monografii, l.pkt materiały konferencyjne inne , liczby publikacji afiliowanych
do jednostki, Impact Factora oraz Legenda. Po najechaniu myszką na nazwę kolumny i kliknięciu
można zmienić kolejność szeregowania danych. Można ograniczyć typ wyświetlanych danych po
wybraniu ikonki

z prawej strony ekranu oraz wybrać inny format zapisu – sugerowany xls.

