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                                                                                    WSTĘP 

BAZA WIEDZY Wojskowej Akademii Technicznej zawiera informacje o prowadzonych pracach 
naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, książkach, artykułach z czasopism, 
rozdziałach z książek i rozprawach doktorskich od 2012 r. W systemie rejestrowane są informacje  
o dorobku naukowym pracowników, doktorantów i studentów WAT, gromadzone zgodnie  
z wymogami określonymi dla oceny pracowników i jednostek naukowych.  
Wejście do Bazy Wiedzy odbywa się ze strony internetowej Biblioteki Głównej WAT. Należy wejść  
w zakładkę ZASOBY I ŹRÓDŁA, a następnie kliknąć na BAZĘ WIEDZY WAT.   

 
 

                                                                         WYSZUKIWANIE SZYBKIE 

Otwiera się strona WYSZUKIWANIE W BAZIE WIEDZY. W okienku wpisujemy np. nazwisko autora, tytuł dzieła 
lub dziedzinę naukową i klikamy SZUKAJ. 

 



Otrzymane wyniki dla przykładowego zapytania transport kolejowy pokazują, że w Bazie są 34 pozy-

cje spełniające to kryterium, podzielone na:  LUDZIE, PUBLIKACJE, JEDNOSTKI. Klikając ikonkę wy-
świetlą nam się wyszukiwane dane. 

Dodatkową opcją jest WYSZUKAJ EKSPERTA, która przekierowuje do listy pracowników naukowych 
zajmujących się poszukiwaną przez nas w zapytaniu dziedziną.  

 Przy wykazie publikacji po prawej stronie można kliknąć ikonkę  , która przekieruje do szczegóło-
wego opisu wybranej publikacji. 

 
 



                                                      KRYTERIA WYSZUKIWANIA 
W okienku wyszukiwania Bazy Wiedzy, w górnym panelu znajdują się zakładki dzięki którym uzysku-
jemy dodatkowe możliwości przeglądania zawartości bazy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              WYSZUKIWANIE PROSTE 
Kliknąć zakładkę REPOZYTORIUM, a następnie  PUBLIKACJE. 
Przeglądanie danych można rozpocząć wpisując nazwisko autora, tytuł publikacji lub dziedzinę w okienko 

wyszukiwawcze. W nawiasie otrzymujemy liczbę pozycji spełniających kryteria wyszukiwania.  
W celu doprecyzowania wyników wyszukiwania należy kliknąć KATEGORIA, gdzie otrzymujemy dodatkowe 

opcje, możemy również zaznaczyć przedział czasowy, rodzaj publikacji oraz wybrany wydział. 

     
       Po kliknięciu SZUKAJ otrzymujemy wynik naszego zapytania: 

 



Klikając UPORZĄDKUJ WG. wyświetla nam się lista kategorii według których można zmieniać porzą-
dek poprzednio otrzymanego wykazu publikacji. Poniższy rysunek przedstawia listę tych samych pu-
blikacji, ale według uporządkowania ROK/TYP. 

 

 

 
 



 

Klikając na wybraną pozycję z listy otrzymujemy informacje o jej zawartości.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE 

Rozpoczynamy od kliknięcia w zaznaczone pola: 

 

 

WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE - przykładowo poszukujemy artykułu dotyczącego transportu 
kolejowego z czasopism krajowych za lata 2017-2018. 

 



W wyniku wyszukiwania znaleziono 4 publikacje uporządkowane według TYP/AUTOR 

 

Po kliknięciu na wybrany artykuł otrzymujemy szczegółowe informacje.  

 



 

                                       PRZYKŁADOWY PROFIL JEDNOSTKI 
Baza Wiedzy umożliwia także wyszukiwanie i przeglądanie jednostek naukowych i profili pracowni-
ków.  

Na panelu głównym wybieramy JEDNOSTKI I LUDZIE 

 

Następnie w okienku wpisujemy wybraną jednostkę naukową i klikamy SZUKAJ 

 
Na niebieskim panelu wybierając PROFIL  otrzymujemy informacje dotyczące jednostki takie jak: 
ogólna charakterystyka, struktura pracowników naukowych, liczba publikacji, dziedziny.  
Z prawej strony okienka widoczna jest chmura tagów, która przedstawia dziedziny naukowe oraz 
słowa kluczowe. Po kliknięciu w wybraną dziedzinę zostaniemy przekierowani na listę publikacji speł-
niających to kryterium. 

 

 

 



Zakładka – STATYSTYKA -  przedstawia liczbę publikacji i punktacji wydziałów na przestrzeni 
określonych lat. 

 

Zakładka – WSPÓŁPRACA PRACOWNIKÓW - dane można zawęzić do liczby pracowników i okresu 
współpracy. Po najechaniu kursorem na linię łączącą dwóch pracowników otrzymujemy liczbę publi-
kacji współtworzonych. 

 



Podobnie przedstawia się WSPÓŁPRACA WEWNĘTRZNA 

 

W ten sam sposób można przeglądać profile wydziałów oraz pracowników WAT.  
Profile pracowników WAT zawierają dane adresowe, tytuł naukowy, funkcje, liczbę publikacji, 
charakterystykę działalności naukowej, zdjęcie oraz chmurę tagów prowadzących do publikacji z 
określonej dziedziny. Ponadto przedstawiają aktywność zawodową, osiągnięcia zawodowe, 
cytowania oraz informacje o współpracy wewnętrznej i zewnętrznej przedstawione w formie grafu.  

Na panelu głównym klikając REPOZYTORIUM – SZUKAJ zawsze wrócimy do strony głównej Bazy 
Wiedzy WAT. 

 


