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Instrukcja deponowania dokumentów 

w Repozytorium ZUT 
 

 

1. Przed zdeponowaniem dokumentu w Repozytorium ZUT należy: 

• przygotować  dokument w zalecanym formacie (domyślnym 

formatem dla plików tekstowych jest PDF) 

• sprawdzić  prawa majątkowe do dokumentu 

• sprawdzić czy niezbędna jest zgoda wydawcy na zdeponowanie 

dokumentu  np. w Sherpa Romeo     

• przygotować informacje bibliograficzne o  publikacji 

2. Logowanie do Repozytorium ZUT  następuje przy użyciu loginu i hasła do 

usług elektronicznych ZUT po wyborze przycisku „Uwierzytelnienie 

LDAP”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://oa.zut.edu.pl/
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3. Aby zdeponować pracę, po zalogowaniu należy wybrać odpowiedni 

zbiór, a następnie właściwą kolekcję i kliknąć w przycisk „Dodaj nową 

pozycję do tej kolekcji”. 
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4. Należy podać informacje bibliograficzne wypełniając kolejno następujące 

po sobie pola. Obowiązkowe pola to pola oznaczone gwiazdką *: Autor, 

Tytuł,  Data wydania (Rok publikacji),  Plik i Licencja. 

 

 

5. Można podać dodatkowe informacje o dokumencie i autorze/autorach 

(np.: słowa kluczowe, streszczenie, afiliacja). Wybrane pola można 

powielić klikając na „Dodaj”. Wskazane jest też, aby tytuł, abstrakt  

i słowa kluczowe były podane w języku polskim i angielskim (poszerzy  

to grono odbiorców). 
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6. Wybieramy plik do zdeponowania 

 
7. Jeżeli pełny tekst dokumentu może być widoczny dopiero po upływie 

określonego czasu, to należy wpisać datę, od kiedy ma być widoczny,  

w okienko „Embargo – brak dostępu do dnia…”. 

8. Istnieje możliwość udzielenia licencji Creative Commons. Informacje  

na temat licencji w poniższym linku: https://creativecommons.pl/poznaj-

licencje-creative-commons/ 

 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
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9. Należy zatwierdzić obowiązkowo bezterminową licencję niewyłączną 

udzieloną ZUT (Oświadczenie deponenta) przyciskiem: „Udzielam 

licencji”. 

 

10.  Opis zdeponowanej pracy zostanie sprawdzony i zatwierdzony przez 

Redaktora ZUT. 

11.  Deponent zostanie poinformowany mailowo o pojawieniu się pracy  

w zasobach Repozytorium ZUT 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat: 

Otwartego Dostępu: Strona Biblioteki Głównej ZUT – zakładka Open Access 

Otwartych Danych Badawczych: Otwarte Dane Badawcze - Bibioteka Główna ZUT 

Na platformie e-learningowej ZUT znajdują się kursy z zakresu OA oraz ODB: kategoria 

Biblioteka Główna 

 

https://bg.zut.edu.pl/index.php?id=17131
https://bg.zut.edu.pl/otwarte-dane-badawcze.html
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Metadane w standardzie Dublin Core stosowane w Repozytorium ZUT 

Pole metadanych Opis 

dc.contributor.author Autor 

dc.date.accessioned Data akcesji 

dc.date.issued Data wydania 

dc.identifier.citation Źródło/cytowanie 

dc.identifier.doi/issn/isbn itd. Identyfikator doi/issn/isbn lub inny 

dc.identifier.uri Jednoznaczny odnośnik do zasobu 
(hiperłącze) 

dc.description Opis dokumentu 

dc.description.abstract Streszczenie 

dc.description.sponsorship Instytucja finansująca badania 

dc.language.iso Język dokumentu 

dc.publisher Wydawca 

dc.relation.ispartofseries Nazwa (numer) serii 
dc.rights Licencja 

dc.rights.uri Link do licencji 
dc.subject Słowa kluczowe 

dc.subject.other Dyscyplina 

dc.title Tytuł 
dc.title.alternative Inny tytuł 
dc.type Typ dokumentu 

dc.description.pr7 Identyfikator projektu 

dc.embargo.terms Termin embarga 

dc.contributor.organization Instytucja odpowiedzialna za publikację 
(afiliacja) 

 

 

 


