Szanowni Pracownicy, Studenci, Doktoranci oraz
Słuchacze studiów podyplomowych UKSW,
oddajemy w Państwa ręce, drugi łącznie, a pierwszy w tym roku numer newslettera,
w którym w zwięzły sposób przedstawiamy najważniejsze wydarzenia biblioteczne
oraz wydawnicze, które przed nami. Zaprezentujemy także nowości wydawnicze oraz
przekażemy informacji na temat innowacji w dostępie do treści naukowych i parametryzacji.
Pragniemy także poinformować, że zależy nam na regularności ukazywania się newslettera, dlatego w połowie każdego miesiąca będziemy publikowali nowy numer.
Zapraszamy do lektury!
prof. dr hab. Katarzyna Materska 		

dr Elżbieta Sobczak

Dyrektor Biblioteki UKSW					Dyrektor Wydawnictwa UKSW

Nowe bezpłatne szkolenie od Thomas
Reuters
Thomson Reuters zaprasza na nowy cykl
bezpłatnych szkoleń internetowych z zakresu
wykorzystywania narzędzi i funkcji dostępnych na platformie Web of Science.
Szkolenia będą prowadzone w języku
polskim na platformie WebEx.
Uczestnicy szkoleń dowiedzą się:
•
Jak przygotować rekordy bibliograficzne publikacji do ich automatycznego
cytowania i tworzenia bibliografii?
•
Jak korzystać z platformy Web of
Science?

Czym jest Webbook i dlaczego warto
z niego korzystać?
Webbook to platforma internetowa, na
której można znaleźć wiele tytułów naszego Wydawnictwa, w tym podręczniki i skrypty akademickie. Zachęcamy do
przeczytania wywiadu z pracownikiem
Webbook, który w całości publikujemy na
naszej stronie. Nie potrzebujesz już ściągać pliku e-book na tablet, smartfon czy
komputer. Dostęp do wersji elektronicznej
jest aż trzydzieści procent tańszy od wersji
papierowej książki. Co ciekawe nie musisz
kupować książki w ciemno, tak jak w sklepie internetowym. Webbook udostępnia
nawet do 10% książki. Chcesz dowiedzieć
się więcej? Czytaj tutaj.
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• Jak przeszukiwać bazę MEDLINE na platformie Web of Science?
EndNote online I - tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów bibliograficznych:
26 stycznia 2016 r., godz. 13:00 - wolne
miejsca
1 lutego 2016 r., godz. 15:00 - wolne
miejsca
2 lutego 2016 r., godz. 10:00 - wolne
miejsca
Web of Science - baza MEDLINE
26 stycznia 2016 r., godz. 10:00 - wolne
miejsca
1 lutego 2016 r., godz. 13:00 - wolne
miejsca

Kiemasz Bożonarodzeniowy
Praktyki studenckie w Wydawnictwie
UKSW

Jesteś studentem lub studentką UKSW
i chcesz zrealizować praktymi w ramach obowiązkowych praktyk studenckich na Twoim kierunku? Udaj
się do Biura Karier, gdzie otrzymasz
więcej informacji. Następnie skontaktuj się z nami. Potrzebujemy praktykantów do obsługi imprez promocyjnych, kiermaszów oraz targów książki.
Możesz do nas napisać lub zadzwonić:
∙ marketing@uksw.edu.pl
∙ 22 561 88 71 (8-16 godz., pn-pt)
Nowości wydawnicze:

Web of Science - wyszukiwanie autora
26 stycznia 2016 r., godz. 15:00 - wolne
miejsca
27 stycznia 2016 r., godz. 10:00 - wolne
miejsca
Web of Science - personalizacja
1 lutego 2016 r., godz. 10:00 - wolne
miejsca
2 lutego 2016 r., godz. 13:00 - wolne
miejsca
Chcesz się zarejstrować? Przejdź na
stronę Biblioteki TUTAJ.

Ks. Marek Stokłosa,
Utrata stanu duchownego
Więcej informacji o książce TUTAJ.
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Punkty za publikacje z lat 2013-2016

2 grudnia 2015 roku MNiSW opublikowało nowe tzw. rozporządzenie
parametryzacyjne. Rozporządzenie
w sprawie kryteriów i tryby przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym zastąpiło rozporządzenie
z 2012 r.
Nowe zasady oceny publikacji wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
i obejmują dorobek jednostek naukowych za lata 2013–2016. Do końca
2016 r. obowiązuje poprzednie rozporządzenie z 2012 r. Nowe rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian:
między innymi uwzględnianie publikacji w suplementach:
8.5. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się publikacje w suplementach lub zeszytach
specjalnych czasopism naukowych pod
warunkiem, że stanowią kolejne numery czasopisma naukowego umieszczonego w wykazie czasopism, o którym
mowa w § 14 ust. 1.
Rozporzadzenie znosi rożróżnienie na
język polski, języki kongresowe i języki podstawowe dla danej dyscypliny.
Dowiedz się więcej:
www.ekulczycki.pl/...
Opracowanie:
Maja Bogajczyk
Błażej Grygo

m.bogajczyk@uksw.edu.pl
b.grygo@uksw.edu.pl

Sabina L. Zalewska,
Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach...
Więcej informacji o książce TUTAJ.

Bernadetta Kuczera-Chachulska,
jeszcze bardziej na pewno
Więcej informacji o książce TUTAJ.

Jan F. Terelak,
Psychologia kierowców pojazdów
drogowych
Więcej informacji o książce TUTAJ.

