Monitorowanie i symulacja zapełnienia slotów publikacyjnych przez
naukowców z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji

Sciencecloud to ekosystem
nowoczesnych narzędzi IT do
zarządzania nauką w uczelni.
Gromadzenie i przetwarzanie dorobku naukowego uczelni w obrębie
wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych zgodnie z najnowszymi
wytycznymi MNiSW

Atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego uczelni inspirowana
repozytoriami wykorzystywanymi przez uczelnie ze światowej czołówki
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Okresowa ocena wyników pracy dydaktyków i badaczy w szkole wyższej
– od deﬁniowania reguł, poprzez stawianie celów i monitorowanie
statusu ich realizacji

Otwarty dostęp do publikacji naukowych z wykorzystaniem
repozytorium naukowego DSpace 7

PCG Academia to część Public Consulting Group, ﬁrmy, która od ponad 30 lat doradza instytucjom z sektora publicznego
na całym świecie. W ramach swojej działalności PCG Academia przetwarza i analizuje dane blisko ćwierć miliona studentów

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ

U Ciebie w uczelni lub za pośrednictwem

pochodzących z 50 renomowanych uczelni. Naszą ofertę tworzymy wspólnie z globalnymi liderami rynku IT w edukacji
oraz organizacjami eksperckimi dbającymi o wysoką jakość merytoryczną naszych rozwiązań.
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Rozwiązania dostarczane w ramach sciencecloud przez PCG Academia i naszych Partnerów pozwalają na

monitorowanie i symulację zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców, gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni
oraz atrakcyjną prezentację dorobku naukowego uczelni. Wszystko to w ramach jednego pakietu usług, elastycznie dopasowanego do potrzeb i możliwości uczelni.

