
Kompleksowe Rozwiązania Edukacyjne
dla Rynku Akademickiego



Pracowników

550

PWN W LICZBACH

Nowe tytuły rocznie

493

Nowych autorów rocznie

522

Lat tradycji

65
Publikacji w wirtualnej czytelni

27 tyś.



PWN to nie tylko książki – to kompleksowe rozwiązania 
edukacyjne dla świata akademickiego!

PWN DLA RYNKU AKADEMICKIEGO

PWN dzisiaj to kompleksowe 
rozwiązania edukacyjne dla 

rynku akademickiego 
i możliwość współpracy 
w wielu obszarach oraz 

formach.

Dzięki współpracy z PWN, 
każda uczelnia może: 

Oszczędzić czas

Wygenerować dodatkowe 
przychody

Zyskać sprawdzonego partnera

Mieć wpływ na innowacyjne 
rozwiązania edukacyjne

Mieć dostęp do normatywnych 
rozwiązań edukacyjnych

Wydawnictwo Naukowe PWN 
ze światem naukowym 

i akademickim związane jest 
od ponad 65 lat. Publikacje 

naukowe 
i podręczniki akademickie, z 

którymi powszechnie 
kojarzone jest wydawnictwo, 

to tylko część produktów 
i usług.



SPRAWDZONA TECHNOLOGIA 
DLA EDUKACJI I ROZWOJU



IBUK LIBRA - GWARANCJA JAKOŚCI

Jesteśmy stabilnym
i godnym zaufania partnerem

SPERSONALIZOWANA 
OFERTA

Księgozbiór dostosowany 
do potrzeb Klienta 

i użytkowników, wyłączność na 
ofertę: Wydawnictwa Naukowego 

PWN 
i PZWL Wydawnictwa Lekarskiego

STALE DOSTĘPNA BAZA 
WIEDZY

Nowoczesna forma aktywizacji 
czytelników, uwzględniająca ich 

potrzeby edukacyjne oraz 
zainteresowania

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE

94% klientów IBUK Libra ponawia 
co roku zakup dostępu do 

platformy

ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI
Jesteśmy w 91% uniwersytetów,  

bibliotekach publicznych, 
prestiżowych instytucjach 

państwowych

Ponad 300 wydawców, prawie 
30 000 publikacji



IBUK LIBRA - PUBLIKACJE NAUKOWE

Lider na rynku wirtualnych wypożyczalni 
publikacji naukowych

REAGOWANIE NA 
POTRZEBY ODBIORCÓW

Wyszukiwarka wewnątrztekstowa

Zaawansowane narzędzia 
do pracy z tekstem

QR kody

Ibuk Libra Light

INDYWIDUALNE 
PODEJŚCIE

Wsparcie promocyjne

Aktywizacja czytelnictwa

Integracja z systemami 
bibliotecznymi

Nowe narzędzia edukacyjne

SKUTECZNE 
ROZWIĄZANIE

2 mln przeczytanych stron 
w miesiącu

8,5 mln odsłon rocznie

Co 5 student korzystający z 
zasobów Ibuk Libra

STARANNIE 
SELEKCJNOWANE TREŚCI

Stały przyrost publikacji 

Większość tytułów niedostępna na 
innych platformach

Wyłączność na ofertę 
PWN, PZWL i WNT

8,5 mln



SYNCHRONIZACJA ROZWIĄZAŃ

Korzyści Rozwiązania: 

Dostępność wybranych publikacji

Możliwość dodawania własnych 
materiałów 

Podgląd poziomu zainteresowania 
studentów 

Elastyczność rozwiązań

Zintegrowane logowanie

Moduł 6, działanie 2 - tworzenie 
otwartych zasobów edukacyjnych

Informacja zwrotna do wykładowcy o poziomie zainteresowania wskazanymi publikacjami, w danej grupie studentów.

Możliwość bezpośredniego dostępu do publikacji z poziomu sylabusów w wersji elektronicznej 
(w tym na czytnik lub zamówienia bezpośrednio wersji drukowanej).

MATERIAŁY WŁASNE

SYLABUS



INSTYTUT PWN ZAPRASZA DO UDZIAŁU 
W SZKOLENIACH DLA BRANŻY AKADEMICKIEJ 

Odpowiadając na potrzeby uczelni, w ramach 
Instytutu PWN, realizujemy projekty edukacyjne dla 
rynku akademickiego.

Łączymy doświadczenie z rzetelną wiedzą, co daje 
gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego!

Instytut PWN od kilku lat wspiera rozwój kompetencji 
wykładowców uczelni wyższych z zakresu 
przygotowywania wniosków o granty, stosowania 
metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu 
badań naukowych, a także w rozliczaniu i realizacji 
projektów badawczych i wielu innych.

Zaufana marka, bogata oferta szkoleń, rzetelna 
wiedza, konkretne rozwiązania, eksperci PWN!

INSTYTUT PWN ponad 2000
przeszkolonych pracowników akademickich

Oszczędność czasu    
– uczelnia zgłasza 
temat i warunki 

brzegowe 
planowanego 

szkolenia – PWN 
realizuje całość 

projektu

Szkolenia 
dostosowane do 
potrzeb uczelni          

– tematyka, forma

Wsparcie rozwoju 
kompetencji 

wykładowców uczelni 
wyższych



INSTYTUT PWN ZAPRASZA DO UDZIAŁU 
W SZKOLENIACH DLA BRANŻY AKADEMICKIEJ 

Prawo o szkolnictwie wyższym
• studia o profilu dualnym - doktorat wdrożeniowy
• nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym Ustawa 2.0
• dobre praktyki, zasady współpracy uczelni z pracodawcami
• otwarty dostęp
Model zarządzania uczelniami ośrodkami akademickimi 
i podniesienie pozycji polskich uczelni w rankingach 

Jakość kształcenia
• kryteria i zasady prowadzenia ocen programowych
• jakości kształcenia
• systemy, mierniki ewaluacji pracowników uczelni oraz 

satysfakcji studentów
Procedury awansów zawodowych
• zasady prowadzenia przewodów doktorskich, 

habilitacyjnych i profesorskich
Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich (menadżerskich 
i zespołowych)

Internacjonalizacja kształcenia i obsługa cudzoziemców
• studia wspólne i podwójnie dyplomowane
• komunikacja międzykulturowa uczelni
• internacjonalizacja w uczelni wyższej
Szkolenia dla bibliotek akademickich
• design thinking w bibliotece
• zarządzanie biblioteką, aspekty prawne

Szkolenia on-line 

z możliwością  

bezpośredniego 

zadawania pytań 

i współpracy 

z prowadzącym

Treści (content) do 

szkoleń, zasilający 

systemy uczelniane

Szkolenia stacjonarne 

z udziałem prelegenta

Dedykowane materiały 

szkoleniowe

Zakres tematyczny zgodny z 

indywidualnymi potrzebami 

uczelni

Szkolenia praktyczne dla: pracowników na stanowiskach 
funkcyjnych, kadry naukowej, dydaktycznej, pracowników 

administracyjnych



SYNCHRONIZACJA ROZWIĄZAŃ

Przykładowe szkolenia: 

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – jak pisać 
skutecznie?

Umiędzynaradawianie badań jako droga do poprawy 
sytuacji finansowej jednostki

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w 
prowadzeniu badań naukowych

Prawo autorskie w działalności uczelni

Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?

Więcej niż slajdy - efektywne prezentacje naukowe

Możliwość zbudowania dedykowanych szkoleń związanych z doskonaleniem jakości kształcenia!

Możliwość bezpośredniego zapisu na szkolenie dedykowane dla pracowników danej uczelni: naukowców, dydaktyków, pracowników 
administracyjnych

On-line’owy zapis na szkolenia pracowników z całej 
uczelni, kontrola ilości odbytych szkoleń.



PUBLIKUJZNAMI.PL – KIM JESTEŚMY?
PROFESJONALNE USŁUGI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW I UCZELNI!

Wydawanie publikacji pod logo Wydawnictwa Naukowego 
PWN i PZWL Wydawnictwa Lekarskiego

Kompleksowe, a zarazem zindywidualizowane usługi 
graficzne oraz edytorsko-wydawnicze

Publikacje w języku polskim oraz 80 językach obcych

Usługi składu, druku i konwersji do formatów elektronicznych

Opieka marketingowa nad zleconymi projektami 
wydawniczymi oraz usługi dystrybucyjno-sprzedażowe

Przygotowanie pliku pdf do publikacji w otwartym dostępie 
(wnioski grantowe z programu Horyzont 2020)

Koedycje wydawnicze z rynkiem uczelni akademickich 
– możliwość wygenerowania dodatkowych przychodów przez uczelnie bez konieczności inwestycji

KOMPLEKSOWO ZAJMIEMY SIĘ 
WYDANIEM TWOJEJ KSIĄŻKI



PUBLIKUJZNAMI.PL 
PROFESJONALNE USŁUGI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW I UCZELNI!

Ko

Kompleksowa współpraca ze środowiskiem naukowym: 
autorami monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych 
i innych prac naukowych 

Kompleksowa współpraca z instytucjami nauki, uczelniami i 
wydawnictwami uczelnianymi:

• wspólne wydanie publikacji 

• reaktywacja publikacji o potencjale merytorycznym 
i sprzedażowym

• usługi druku na żądanie

• wielość kanałów dystrybucji publikacji: księgarnie 
internetowe PWN i PZWL, specjalistyczne, stacjonarne 
księgarnie naukowe, usługi logistyczne 
i dystrybucyjne Azymut

Grupa PWN - wiarygodna wiedza i kompleksowe rozwiązania edukacyjne!

KOMPLEKSOWE USŁUGI EDUKACYJNE 
NA RYNKU AKADEMICKIM



SYNCHRONIZACJA ROZWIĄZAŃ

Możliwość bezpośredniego przesyłania danych do 
wyceny publikacji 

Wykonujemy prace redakcyjne dla publikacji 
drukowanych oraz przeznaczonych do otwartego 
dostępu

Wprowadzamy również je do sprzedaży stacjonarnej 
i elektronicznejWycena w „złotej drodze” oparta o parametry 

techniczne publikacji, a nie z góry ustalony cennik



BEZPŁATNE E-CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW 
NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH 

Dostarczamy zawsze wiarygodne 
informacje o szkolnictwie wyższym

Podpowiemy, jak skutecznie 
prowadzić badania naukowe

Pomożemy zaplanować ścieżkę 
kariery akademickiej

Poszerzymy kompetencje pracy ze 
studentami

Po Narodowym Kongresie Nauki –
czego dowiedzieliśmy się w Krakowie 
o nowej ustawie dla nauki i 
szkolnictwa wyższego?

Krótki przewodnik po autoplagiacie –
czy autoplagiat jest nielegalny? Jakie 
są jego skutki prawne?

Wirtualna rzeczywistość w realnej 
dydaktyce – w jaki sposób studenci 
prawa z Akademii im. Leona 
Koźmińskiego uczą się badać miejsce 
zbrodni?



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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