
 

   Instrukcja deponowania

7 kroków

w 15 minut

Ten utwór jest  dostępny na  licencji  Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych
samych  warunkach.  Zezwala  się  na  dowolne  wykorzystanie  treści  pod  warunkiem
wskazania  Repozytorium  eRIKA  jako  autora  oraz  zachowania  niniejszej  informacji

licencyjnej tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Tekst licencji dostępny jest
na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/



Dla kogo jest ta instrukcja?
Osobami  uprawnionymi  do  deponowania  są  pracownicy  naukowi,  doktoranci,  autorzy
nagrodzonych  prac  dyplomowych  oraz  pracownicy  administracyjni  Krakowskiej  Akademii  im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zarejestruj się

Aby przejść  do  procesu deponowania  konieczne jest zarejestrowanie.  Na stronie  rejestracyjnej
podaj  adres  e-mail  w  domenie  @afm.edu.pl,  na  który  zostanie  wysłane  hasło  niezbędne  do
logowania. W przyszłości adres ten będzie służył również jako login do konta.

Zanim zaczniesz

Przygotuj: 1. plik w formacie PDF i nazwij go według wzoru: 
Nazwisko_Imię_Tytuł_dokumentu_Rok wydania

2. dane bibliograficzne: datę wydania, nazwę wydawcy, źródło dokumentu, itp.

3. tytuł równoległy w języku angielskim

4. abstrakt w języku polskim i angielskim

5. słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (najlepiej po min. 5)

Przeczytaj: Regulamin Repozytorium eRIKA
Jego akceptacja będzie wymagana w trakcie deponowania.

Niniejsza instrukcja została przygotowana na przykładzie kolekcji  „Artykuły Naukowe” w zbiorze „Wydział
Nauk o Bezpieczeństwie”. Proces deponowania może nieznacznie się różnić w przypadku innych kolekcji.

http://repozytorium.ka.edu.pl/register
http://repozytorium.ka.edu.pl/static/download/REGULAMIN_Repozytorium_KAAFM_07-2013.pdf


WEJDŹ NA STRONĘ  www.repozytorium.ka.edu.pl
ZALOGUJ SIĘ NA SWOJE KONTO. W ZAKŁADCE „MOJE KONTO” WYBIERZ OPCJĘ „DODAJ NOWĄ POZYCJĘ”.

Pamiętaj!

Deponowanie  możesz  w  każdej  chwili  przerwać  i  zapisać  dotychczasową  wersję  klikając
„Zapisz  i  wyjdź”.  Do  zapisanej  pozycji  możesz  powrócić  korzystając  z  zakładki
„Moje konto – Dodane pozycje”. 

KROK 1 – WYBIERZ KOLEKCJĘ

Umieszczenie  pliku  w  wybranej  kolekcji  jest  możliwe  jedynie  dla  autoryzowanych
użytkowników  danego  zbioru.  W  przypadku  braku  możliwości  zdeponowania  pozycji
w wybranej kolekcji skontaktuj się z redaktorem Repozytorium eRIKA. 

http://repozytorium.ka.edu.pl/feedback
http://www.repozytorium.ka.edu.pl/


KROK 2 – PODSTAWOWE PYTANIA

KROK 3 – OPISZ POZYCJĘ



KROK 3 cd.



KROK 4 – OPISZ POZYCJĘ CD.



KROK 5 – PRZEŚLIJ PLIK



KROK 6 – PRZEGLĄDNIJ POZYCJĘ



KROK 6 cd.



KROK 7 – UDZIEL LICENCJI
(wariant z licencją Creative Commons)



KROK 7 – UDZIEL LICENCJI
(wariant z licencją niewyłączną)



KONIEC

Co dalej?

Proces  weryfikacji  zazwyczaj  nie  trwa dłużej  niż  2  dni  robocze.  W przypadku braku  zastrzeżeń
redaktorów, zdeponowana pozycja będzie dostępna w zbiorach Repozytorium niemal natychmiast
po zatwierdzeniu. Jeśli pozycja nie zostanie zaakceptowana, wyślemy do Ciebie e-mail szczegółowo
opisujący powód odrzucenia i ewentualne dalsze kroki postępowania.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości chętnie służymy pomocą.

Kampus KAAFM, Budynek C, Biblioteka

www repozytorium.ka.edu.pl/kontakt

e-mail repozytorium@afm.edu.pl

tel. 12 252 44 20

Zespół Repozytorium eRIKA

Niniejsza instrukcja jest do pobrania na stronie www.repozytorium.ka.edu.pl

http://www.repozytorium.ka.edu.pl/pages/instruction
mailto:repozytorium@afm.edu.pl
http://www.repozytorium.ka.edu.pl/feedback

