
Pokaż prace studentów, by 
uwidocznić program studiów 
i przykuć uwagę kandydatów
Udostępnienie pracy studenta w Digital CommonsTM 
pokazuje przyszłym studentom na całym świecie,  
czego mogą spodziewać się po Twojej instytucji. 

Prace dyplomowe, grupowe projekty końcowe, 
redagowane publikacje, prace badawcze w terenie, 
sztuki kreatywne – studenci przykładają się najbardziej, 
gdy wiedzą, że efekt ich pracy będzie udostępniony 
potencjalnym pracodawcom, absolwentom szkół, 
rodzicom oraz ich rówieśnikom.

 

Zachęć swoich 
studentów do  
pisania z myślą 
o odbiorcach  

z całego świata.

**Cytat z przemowy Michaela Millera, Dean of Library Services, Cal Poly, Closing Remarks, 
Putting Knowledge to Work: Building an Institutional Repository for Your Campus, 10 paździer-
nika 2008. 

Rektor California Polytechnic State University „był 
podekscytowany, gdy zrozumiał, że może wskazać 
korzyści kandydatom na studia oraz ich rodzicom... które 
studenci mogą osiągnąć na Cal Poly”.**

W jaki sposób badania studentów  
wspierają proces rekrutacji?

Prace dyplomowe i grupowe  
projekty końcowe
Daj studentom stałą możliwość przeglądania 
swoich osiągnięć

Badania studenckie
Wspieraj inicjatywy badawcze na kampusie

Studenckie czasopisma naukowe
Prowadź aktywne nauczanie wokół procesu 
publikacji i widocznych badań studenckich

Ogólnoświatowe czytelnictwo

Połącz swoich studentów z międzynarodową 
publicznością

Wydarzenia i konferencje inicjowane 
przez studentów
Pokaż przyszłym studentom, co  
mogą osiągnąć

Programy i praktyki studenckie
Podkreśl wyjątkowość sposobów kształcenia 
w swojej instytucji

Pokaż, co może robić student, by uwidocznić program studiów i przykuć uwagę kandydatów



Dołącz do największej 
kolekcji badań 
studenckich online
Undergraduate Research Commons łączy wzorowe prace 
studentów z setek szkół wyższych i uniwersytetów: studenckie 
czasopisma i konferencje, badania prowadzone przez 
wykładowców, prace dyplomowe, grupowe projekty końcowe 
oraz unikatowe studenckie publikacje. 

Odwiedzający mogą natrafić na badania prowadzone przez 
studentów, recenzowane czasopisma studenckie, a także 
konferencje, na których można prezentować własne prace. 

Miej pewność, że najlepsze prace Twoich studentów pojawią 
się równolegle z badaniami ich rówieśników, a potencjalni 
studenci będą mogli natrafić na Twoje programy.

Zaprojektowany, by zwiększyć widoczność wyników 
badań Twojej instytucji

Łatwe wdrożenie, prosta obsługa, konserwacja 
i ocena

Przejrzyste i tworzone w czasie rzeczywistym metryki

• Raporty wizualne na temat międzynarodowego i 
instytucjonalnego czytelnictwa

• Mapy czytelnictwa tworzone w czasie rzeczywistym
• Narzędzie do dzielenia się efektami badań 
• Elastyczne wsparcie w przypadku problemów

Hostowana infrastruktura... w ramach łatwego użytkowania
• Bezpieczne przechowywanie w chmurze
• Wiodące w branży oprogramowanie dla SEO
• Szybki rozwój nastawiony na klienta 
• Nieograniczone miejsce na dane i wsparcie dla 

wszystkich rodzajów plików

Nieograniczone wsparcie dla Twoich potrzeb
• Indywidualny konsultant
• Szkolenia dla personelu, kadry naukowej i studentów, 

które pomogą w rozwoju instytucji
• Własny branding i design
• Wskazówki dotyczące najlepszych praktyk i trendów

Instytucjonalne repozytorium i platforma wydawni-
cza w celu powiększenia widoczności i wpływu

• Wydział stypendialny i 
badawczy

• Praca studencka i ETDs

• Zarządzanie danymi

• Konferencje i 
wydarzenia

• Archiwalia i unikalne 
pozycje 

*Na podstawie badań przeprowadzonych przez Digital Commons w 2018 roku

1500  
czasopism

*2,5 miliona 
pełnowartościowych 
tekstów

1/2 miliarda 
wszystkich pobrań

Więcej informacji na:

elsevier.com/solutions/digital-commons
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