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Rektora Politechniki Opolskiei

z dnia 9 lipca 2014

r.

w sprawie Bazy Wiedzy PLATON
utworzonej w ramach projektu pt. ,,Uczelnia Nowej Generacji - zrviększanie
kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli
zarządzania j ako ścią''

Na podstawie ań. 66 ust. 1 ustawy z dnta Ż7 Iipca 2005 r' - Prawo o szkolnictwie
wyŻszym(Dz. U' z 2012 t., poz. 572 z poŻn. zm) Z ar Z ą d z a s i ę, co następuje:
1. W ramach zadanl,a 6 - Wdrozenie mode|u zarządzania wrcdzą projektu UDAPQKL-04.01.01-00-101ln-00 pt:. ,,IJczelnia Nowej Generacji _ zwl'ększanie kompetencji
kadry kierowniczej w ramach wdraŻania nowych modeli zatządzania jakością'' realizowanego
w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 200]-2013, tworzy się platformę
internetową o nazwie ,,BaZa Wiedzy PLATON'', wspierającą udostępnianie zasobów wiedzy
Politechniki opolskiej , zwanej dalej równieŻ ,,Uczelntą"

s 1.

.

2.BazaWiedzy PLATON składa się z poniższychbaz danych:
1) Baza Ekspertów - informacje dotyczące dorobku naukowego pracowników
Politechniki Opolskiej ;
2) Baza Publikacji - opisy bibliograficzne publikacji naukowych, popularnonaukowych,
dydaktycznych i literackich, ktorych autorami lub wspołautorami są pracownicy
Politechniki Opolskiej ;
3) Baza Cytowań - wskaŹniki cytowalności autorów obliczane w oparciu obazę Web of
Science przez pracowników Biblioteki Głównej Politechniki opolskiej otaz

4)
5)
6)
7)
8)
9)

informacje o publikacjach, które zostały zac7Ąowane;
Baza Patęntów + ZgŁoszen w UPRP - zgłoszenia i udzielone prawa wyłączne do
wyników badan BłR pracowników Politechniki opolskiej;
Zespoły Badawcze - informacje o zespołach badawczych zawiązywanych w celu
wspólne go prowadzen ia badan i prac naukowych w Politechnice opolskiej ;
BazaLaboratoryjna - baza materialno-techniczna naleŻąca do Politechniki opolskiej,
pozwalająca na realtzację procesu dydaktycznego, projektów naukowych
i badawczych;

BazaPrac Dyplomowych - informacje oraz opisy prac dyplomowych: licencjackich,
inzynierskich, magisterskich, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych realizowanych

w Politechnice Opolskiej

;

Baza Prac Statutowych NBS - wykaz zadan jednostki naukowej zwtązanych
z inicjowanymi i prowadzonyml pTzez nią w sposób ctągły badaniami naukowymi
i pracami rozwojowymi;

- wykaz umów, które zostały zawarte przez Politechnikę opolską
gospodarc zymr;
podmiotami
z
10) Konferencje - .vqrkaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych
oraz sęminariów prowadzonych lub organizowanych przy udziale pracowników
i j ednostek Politechniki Opolskiej ;
II) Baza Projektów - zestawienie naukowych, badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych
proj ektów realizowanych w Politechnice opolskiej ;
12) Ekspertyzy i WdroŻęnia - wykazwdrozeń, ekspertyz i prac zleconych prowadzonych
prZęZ pracownikow Politechniki opolskiej ;
Baza Llmow

13) Lista Czasopism PuŃtowanych MNiSW - lista czasopism naukowych' które są
uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, insty'tutów,
jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych prZęZ Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa W yŻszego;
14) Baza Aparatury - zgromadzone informacje o zasobach aparaturowych t urządzeniach
laboratoryj nych Uczelni.
3. Baza Wiedzy

PLATON skupia się na prezentacji obszarów badan prowadzonych przez

pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w cełu ułatwienia zaintęręsowanym
podmiotom gospodarczym nawląZania kontaktu z naukowcami, jak równieŻ zapoznania się
z zaktesem badań prowadzonych na Uczelni.
4. Nadzor

nadBaząWiedzy PLATON sprawuje DziaŁ Współpracy i Rozwoju.

$ 2. Wprowadza się Regulamin Bazy Wiedzy PLATON, stanowiący

załącznl'k do

niniej sze go zarządzenia'

$ 3. Zobowtązuje się pracownikow Uczelni, a w szczególności kierowników jednostek
organtzacyjnych, do przekazywania do Bazy Wiedzy PLATON wszelkich informacji zgodnie
z regulaminem, o ktorym mowa w $ 2.
$ 4. Zarządzęnie

wchodziw Życie z dniem podpisania.

REKTOR.
lLu.^
I

prof. dr hub. in!. |vfarek Tttkiendorf
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Rektor a P ol ite c hniki Opols kiej

Regulamin Bazy Wiedzy PLATON
$ 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin okreŚla zasady zamteszczanla t aktuallzacji informacji oTaZ zakres
odpowiedzialności w ramach Bazy Wiedzy PLATON funkcjonującej w Politechnice
opolskiej, zwanej dalej,,U czelnią''.

$ 2.
1.

2.
1')-

Zasady ogólne

Baza Wiedzy PLAToN, zwana da\ej ,,Bazą Wiedzy'', jest platformą internetową, która
skupia się na prezentacji obszarów badań prowadzonych na Uczelni. Baza Wtedzy
przyczynia się do efektywnego zarządzania wiedzą przez kierownikow poszczególnych
jednostek organizacyjnych Uczelni. Głównym celem Bazy Wiedzy jest wzrost dostępu do
zasobów wrcdzy Uczelni dla podmiotów gospodarczych oraz jednostek naukowych
kraiowych t zagranicznych zatrfteresowanych nawiązaniem kontaktu z naukowcami.
Zamleszczane w Bazie Wiedzy informacje muSZą byc prawdziwe i wolne od błędów.
Uzy.tkownik, czyh osoba odpowiedzialna za wprowadzanie oraz nadzor nad danymi
według kompetencji określonych w $ 5, zobowiązany jest do aktualizowania
zamteszazonych informacj i.

$ 3.

Administracja Bazą Wiedzy

W Bazie Wiedzy funkcjonują następujące poziomy uprawnień:
1) administrator;
2) uzy.tkownik.
Ż. D o zadan admini strat or a naleŻy
1) opieka merytoryczna nad zamieszczanymi w Bazie Wiedzy informacjami;
Ż) udzieIanie pomocy technicznej i merytorycznej uŻytkownikowi;
3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowościąreaItzacjlzadanprzezuz5,'tkownika;
4) zakładanie oraz usuwanie kont uży'tkownika.
3. D o zadań uŻ1tkownik a naleŻy'.
l) wprowadzanl'e, aktualizowanie otaz usuwanie treŚci w ramach posiadanych uprawnień
w Bazie Wiedzy;
2) ochrona hasła do systemu Bazy Wiedzy przed dostępem osób niepowołanych;
3) stosowanie się do za\ęcen administratora w zakresie uzy'tkowaniaBazy Wiedzy.
1.

:

$ 4. Nadawanie uprawnień i zakładanie
1.

kont

Konto uŹytkownika jest zakŁadanę lub blokowane przez administratora na wniosek
kierownika jednostki organizacyjnej, z której pochodzi uzytkownik, z vłyłączeniem
uzytkowników, o których mowa w $ 5 pkt 1. Formularz wniosku stanowi załączntk do
niniej szego regulaminu.

W formularzu wniosku naleŻy koniecznie:
1) zamieśció dane słuzbowe osoby' dla której ma byó zaŁoŻone konto;
2) zaznaczycBazęlB-y, do której/ktorych osoba ma uzyskaó uprawnienia uzytkownika.
3. Wypełniony prawidłowo formu1arz na|eŻy przesłaĆ do Działu Współpracy i Rozwoju
drogą elektroniczną na adres e-mail: dwir@po.opole.pl

Ż

$ 5. Zakres komPetencji

I poszczęgólnych uŻytkownikÓw w procesie
PoniŻszy wkaz określazakres kompetencj
ktor. mogą zostić, upowaŻnione do wprowadzania
przepływu lntormĄi
"r- "'-99y,.
i uaktualniania danych w Baztę Wiedzy:
- dydaktyczny
1) Baza Ekspertów - pracownik naukowy / naukowo
informacje o sposobie i miejscu
administratora
- drogą mailową rozesłane zostaną prr",
prZęZ
zatwierdzeniu wprowadzonych danych
logowania, login oraz hasło dostęt'r' ro
kazdegopracownikaadministratorupublicznije.wBazięWiedzy;
Głownej ;
z>' g;;^ P;blikacj i - pracownik Biblioteki
Głównej;
3i Baza Cytowuń - piu"o*nik Bib]ioteki
Uczelni ;
4) BazaPatentów i igło""nw UPRP - rzęcznikpatentowy
5; Zespoły Badawcze - pracownik wydziału;
6) BaiaLaboratoryjna - pracownik wydziału;
Bib'ioteki Głownej;
;; g*upru"oypiomowych - pracownik
_ pracownik wydziału;
8i BazaPrac siatutowyci' Ngs
Rozwoju oraz pracownik wydziału;
9) Baza Umow - pra"o*nik Dziń w'|Jłp'u.y i
;;;p;";"*nikBiura obsługi Badań Naukowych;
10) Konferencje - p.u"o*it wydziału
i Rozwoj o'użpracownik Biura obsługi
'
I;)BazaProjektow _ pracowni kDziałuWspołpracy
Naukowych;
Badań
oraz pracownik Dzlału Wspołpracy
l2)Eksper1yzy 1ivdrozenia - pracowTlik wydziałv
WyŻszego - pracownik
Punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa
'rlLt?i''t?}ropirr'
Biura obsługi Badań Naukowych;
pracownik Sekcii Aparatury'
I4)Bazałpu.ut r.y - |.u"o*"it wydziału oIaZ
$ 6.

I. Za treścinformacji oraz

Nadzór i odpowiedzialnoŚc

ich

aktualizację

w

poszczególnych bazach odpowiadają

iffdx:"f# "śf;iil'"'''sprawuje administrat9'
' "l*: ^P-,:*^::,:':''*'
'. XlilJ":l1i" #iń " ń;1 ;i;; ;;'o* ue rc'p-o Śrę dni ó :i
w $ 5 zobowiązani są do
lT;'.:T?':'-i#iHJiT;#;'','*ł' ń*i."ionych.-^1.^-^^:
ń^ T)ziałrl Wsnółnracv
upowaznieni użytkownicy'

'

.

p'"::Y:^k

iló.;;;;;;ii;r"i^;;idoprzekaziniadoDziałuWspółpracy
ilT#:'J'",#il:'fr zgłoszenia
uzykownika'
i ńor*oi' formularzy
','f";#i:,łir:iL?:r';;";ó- fii*i!;;i"':l, 1^T,'::' j:n:'Y:::i;"ij1i'il:1'"*:
jest wyznaczyc
organizacyjnej zobowiązany
oiJ;;k
;#;
ń;'tki
il"JJ''J'fril"
^

nowego użytkownika.

FoRMUL

UZYTKOWNIKA
BAZY WIEDZY PLATON

AF(Z ZGŁOSZENIA

Dane uĘtkownika

1'
2.
3.
4.
5.
6.

Imię i nazwisko

..

Stanowisko
Adres e-mail

Nr telefonu
Jednostka organizacyjna ......

Uprawnienia do modułów:

JBazaPublikacji
JBazaCytowań
]BazaPatentów +ZgłoszeńwUPRP
! ZespoĘ Badawcze
f Bazalaboratoryjna
JBaraPrac Dyplomowych
lBaza Prac Statutowych NBS

]BazaUmów

!

Konferencje

]BazaProjektów

I
I

Ekspertyzy iWdroŻenta
Lista Czasopism Punktowanych MNiSW

lBazaAparatury

'7. Uwagi

podpis pracownika

podpis kierownika
dno s t ki or g aniz a cyj nej

je

Informacj e doĘczące konta (wypełnia administrator)

Login:
Hasło:

Uwagi administratora:

