Knjižnica UL PeF

Predstavitev vodenja bibliografij učiteljev na UL PeF
Opis
Tečaj je namenjen predstavitvi informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji
(SICRIS) in vodenju bibliografij za habilitacije na Univerzi v Ljubljani.
Trajanje: 30–45 minut
Namenjen je raziskovalcem in profesorjem ter podiplomskim študentom Pedagoške fakultete,
ki želijo imeti svoje objave zabeležene v sistemu COBISS.
Cilji
Cilj predstavitve je seznanitev raziskovalcev, profesorjev in podiplomskih študentov z načeli
in pravili vodenja bibliografij v sistemu COBISS, pri čemer spoznajo:
• delovanje sistema SICRIS (pridobitev šifre raziskovalca),
• vlogo ARRS (pravilniki),
• pravilnike UL na področju vodenja bibliografij,
• lastno vlogo pri razvrščanju dokumentov v COBISS v sodelovanju z bibliografom,
• citatne indekse,
• etična načela objavljanja,
• samostojno izdajanje monografij,
• razliko med vrednotenjem bibliografij v SICRIS in za habilitacije na UL.
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•
•
•
•

•
•
•
•

kratka predstavitev SICRIS-a
pridobitev šifre raziskovalca (pogosta vprašanja in obrazci)
tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS –
kriteriji za razvrstitev člankov, monografij in izvedenih del
za vnos zapisov za bibliografijo morajo avtorji predložiti bibliografu primarni
dokument. Bibliografija je lahko popolna le, če avtor v sodelovanju s knjižnico
poskrbi za vnos, redakcijo bibliografskih zapisov ter dodelitev ustrezne tipologije.
Način objave ni pomemben. Za pravilno razvrstitev enot so odgovorni avtorji v
sodelovanju z bibliografom.
vpliv razvrstitve dokumentov zaradi točkovanja (metodologija ARRS)
izpis bibliografije
vrednotenje bibliografije
pravilniki ARRS:
Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja
raziskovalne dejavnosti s prilogami:
 Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti >>
(točkovalnik po merilih ARRS)
 Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri
kategorizaciji znanstvenih publikacij >>
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 Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se
pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij >>
 Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih
publikacij >>
•

•

klasifikacija (razvrščanje bibliografskih enot po enotni tipologiji), kategorizacija
(veljavna merila institucije, ki bibliografijo vrednoti, vključno s točkovalnikom in
metodologijo razdelitve točk med so/avtorji) in oblika citiranja bibliografskih enot
(po navodilih za citiranje literature v znanstvenem časopisju) za bibliografije za
habilitacije na UL
pravilniki UL na področju vodenja bibliografij:
Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter
sodelavcev Univerze v Ljubljani,
Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani,
Navodila za izvajanje meril,
Pregled dela in točkovalnika za habilitacije na UL,
Habilitacijska področja
Priloge k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
sodelavcev in sodelavcev (PeF)
Interpretacije članic

•

citatni indeksi: Web of Science
Faktor vpliva (IF-JCR)
Scopus
Faktor vpliva (SNIP)
Article-Level Metrics.
Eigenfactor.
Hirschev index
Publish or Perish
Scimago Journal Rank (SJR)

•

etična načela : citiranje (EndNote)
plagiatorstvo (Turnitin)

•

samostojno izdajanje monografij:

•

habilitacije:
Bibliografije za habilitacije na UL in bibliografije iz sistema COBISS se
razlikujejo v: klasifikaciji (razvrščanje bibliografskih enot po enotni
tipologiji), kategorizaciji (veljavna merila institucije, ki bibliografijo vrednoti,
vključno s točkovalnikom in metodologijo razdelitve točk med so/avtorji) in obliki
citiranja bibliografskih enot (po navodilih za citiranje literature v znanstvenem
časopisju). Bibliografije iz sistema COBISS so le v pomoč pri izdelavi
bibliografije za habilitacijski postopek.

CIP
ISBN
Obvezni izvod
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Oblike in metode dela
Predstavitev v PowerPointu
-

tipologija
pravilniki ARRS
pravilniki UL
JCR, SNIP
citiranje

Vaje za podiplomske študente in mlade raziskovalce
1. Poiščite tri naslove revij s svojega raziskovalnega področja z najvišjim faktorjem
vpliva (IF) v zadnjem letu.
2. Poiščite obrazec za vlogo za pridobitev šifre raziskovalca.

