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Umieszczanie prac naukowych w portalu MojaPG 

 

W celu dodania nowej pracy naukowo-badawczej (N-B), w pierwszej kolejności wybieramy 

Nauka na głównej stronie w portalu MojaPG.  

 

Następnie, w zakładce Prace N-B wybieramy opcję Nowa praca N-B a z rozwijanej listy 

wybieramy interesujący nas rodzaj pracy N-B (Publikacja monograficzna, Artykuł 

w czasopiśmie, Rozprawa doktorska, Dorobek artystyczny i projektowy, Publikacja 

dydaktyczna, Aktywność konferencyjna). 
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Rodzaj pracy N-B | Artykuł w czasopiśmie 

 

W przypadku wybrania rodzaju pracy N-B: Artykuł w czasopiśmie pojawią się nam 2 opcje 

do wyboru: w wersji drukowanej (również elektronicznej) oraz tylko w wersji elektronicznej. 

 

 

 

Po wybraniu odpowiedniej wersji Artykułu w czasopiśmie będziemy musieli uzupełnić całą 

formatkę, w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące: 

1) autorów artykułu: imię i nazwisko, instytucja/wydział/katedra w której pracują, 

dyscyplina naukowa i odpowiadająca jej dziedzina naukowa (dziedzina nauk 

humanistycznych, dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dziedzina nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu, dziedzina nauk rolniczych, dziedzina nauk społecznych, 

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedzina nauk teologicznych, dziedzina 

sztuki), w której zdeklarowali się publikować artykuły; 

 

2) artykułu: m.in. tytuł publikacji, nazwa czasopisma, nr DOI, rok, język i kraj publikacji, 

wolumin, tom, strony, słowa kluczowe, abstrakt a także liczba fotografii, rysunków, 

tabel, wykresów, pozycji bibliograficznych znajdujących się w artykule oraz informacja 

na jakiej licencji i jaką wersję pliku (preprint – artykuł przed recenzją, postprint – 

artykuł po recenzji, wersja wydawnicza) zgodnie z polityką wydawniczą chcemy 

udostępnić w repozytorium.  

 

Informacje szczegółowe dotyczące wyboru licencji oraz umieszczania w repozytorium 

odpowiedniej wersji artykułu znajdują się w Instrukcji 2. 
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Po uzupełnieniu wymaganych pól należy kliknąć Prześlij do rejestracji. Pola te możemy 

uzupełnić ręcznie, ale możemy też wybrać opcję Automatycznie pobierz dane o pracy N-B 

na podstawie identyfikatora DOI i wówczas nie będziemy musieli uzupełniać wszystkich pól 

ręcznie. 
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Czasopisma w portalu MojaPG możemy wyszukiwać albo po tytule czasopisma 

albo po nr ISSN/e-ISSN. 
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Rodzaj pracy N-B | Publikacja monograficzna 

 

W przypadku wybrania rodzaju pracy N-B: Publikacja monograficzna pojawią się nam 3 opcje 

do wyboru: 

 Monografia autorska – monografia dla której nie wyróżniono autorstwa 

poszczególnych rozdziałów 

 Monografia wieloautorska - monografia dla której wyróżniono autorstwo 

poszczególnych rozdziałów 

 Rozdział w monografii wieloautorskiej – rozdział z wyróżnionym autorstwem 

w monografii wieloautorskiej 

 

 

Jeżeli wybierzemy już odpowiedni rodzaj publikacji monograficznej to pojawi się nam 

do uzupełnienia formatka z podobnymi polami do uzupełnienia jak w przypadku artykułów 

w czasopiśmie. Należy jednak zauważyć, że w przypadku publikacji monograficznej mamy 

do uzupełnienia kilka dodatkowych pól, takich jak: ISBN, tytuł serii, tytuł wydania, liczba 

arkuszy wydawniczych, miejsce wydania, wydawca, liczba redaktorów naukowych. 
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Jeżeli klikniemy Wyszukaj przy polu Wydawca to pojawi nam się lista dostępnych wydawców 

oraz aktualna liczba punktów przyznawanych za opublikowanie pracy w danym wydawnictwie. 

 

 

 

 



                                                                                                                  

7 |  
 

 

 

Arkusz wydawniczy jest to jednostka obliczeniowa, dzięki której możemy obliczyć nakład 

pracy korektora, redaktora oraz składacza. Co interesujące: 

 1 arkusz wydawniczy = 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) prozy 

 1 arkusz wydawniczy = 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków) 

 1 arkusz wydawniczy = 3000 cm2 powierzchni ilustracji (np. wzorów, diagramów) 

Więcej informacji na temat arkuszy wydawniczych można znaleźć na stronie www: 

         http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-obliczyc-liczbe-arkuszy-wydawniczych/ 

W przypadku gdy wybierzemy opcję Rozdział w monografii wieloautorskiej a następnie 

klikniemy Wyszukaj to pojawi się nam lista dostępnych monografii. Jeżeli na tej liście nie 

znajdziemy interesującej nas monografii to będziemy mogli wybrać opcję Dodaj nową 

monografię wieloautorską. 

 

Pola takie jak: Szczegóły bibliograficzne (liczba fotografii, liczba rysunków, liczba tabel, liczba 

wykresów, liczba pozycji bibliograficznych), Opis (abstrakt, słowa kluczowe, informacje 

dodatkowe), Treść pracy N-B (rodzaj licencji oraz wersja artykułu, którą można udostępnić 

w repozytorium) są identyczne jak w przypadku rodzaju pracy N-B: Artykuł w czasopiśmie. 

 

  

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-obliczyc-liczbe-arkuszy-wydawniczych/
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Rodzaj pracy N-B | Publikacja dydaktyczna 

 

W przypadku rodzaju pracy N-B: Publikacja dydaktyczna formatka wygląda następująco: 

 

Pozostałe pola takie jak: Szczegóły bibliograficzne (liczba fotografii, liczba rysunków, liczba 

tabel, liczba wykresów, liczba pozycji bibliograficznych), Opis (abstrakt, słowa kluczowe, 

informacje dodatkowe), Treść pracy N-B (rodzaj licencji oraz wersja artykułu, którą można 

udostępnić w repozytorium) są identyczne jak w przypadku rodzaju pracy N-B: Artykuł 

w czasopiśmie. 
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Rodzaj pracy N-B | Rozprawa doktorska 

 

W przypadku rodzaju pracy N-B: Rozprawa doktorska mamy do uzupełnienia m.in. takie pola 

jak: imię i nazwisko autora, tytuł publikacji, strony, rok i język publikacji, data obrony, miejsce 

rozprawy, imię i nazwisko promotora. Pozostałe pola: Szczegóły bibliograficzne (liczba 

fotografii, liczba rysunków, liczba tabel, liczba wykresów, liczba pozycji bibliograficznych), Opis 

(abstrakt, słowa kluczowe, informacje dodatkowe), Treść pracy N-B (rodzaj licencji oraz wersja 

artykułu, którą można udostępnić w repozytorium) są identyczne jak w przypadku rodzaju 

pracy N-B: Artykuł w czasopiśmie. 
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Rodzaj pracy N-B | Aktywność konferencyjna 

 

Z kolei, w przypadku rodzaju pracy N-B: Aktywność konferencyjna formatka wygląda 

następująco: 

 

Jeżeli zaznaczymy checkboxa - Materiał konferencyjny to pojawią się nam do uzupełnienia 

dodatkowe pola: nazwa konferencji, data jej rozpoczęcia i zakończenia, miejscowość, kraj 

a także informacje o tym w jakiej bazie konferencja jest indeksowana. Pozostałe pola: 

Szczegóły bibliograficzne (liczba fotografii, liczba rysunków, liczba tabel, liczba wykresów, 

liczba pozycji bibliograficznych), Opis (abstrakt, słowa kluczowe, informacje dodatkowe), Treść 

pracy N-B (rodzaj licencji oraz wersja artykułu, którą można udostępnić w repozytorium) 

są identyczne jak w przypadku rodzaju pracy N-B: Artykuł w czasopiśmie. 


