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Siłą napędową usług wsparcia Uniwersytetu Oksfordzkiego jest uniwersytecki dział 
usług komputerowych. Dział ten zapewnia Uniwersytetowi wsparcie w zakresie 
opracowywania i użytkowania technologii informacyjnych do celów naukowych 
i badawczych.

PROBLEM

W 2003 r. dział usług komputerowych Uniwersytetu Oksfordzkiego (Oxford 
University Computing Services — OUCS) zwrócił uwagę na konieczność pozyskania 
pakietu oprogramowania do zarządzania bibliografią w celu ujednolicenia zbiorów 
odnośników w ramach całej uczelni. Pakiet miał być łatwy w obsłudze i prosty do 
opanowania, a także miał zapewnić możliwość wprowadzania do niego zmian. Jego 
zadaniem było usprawnienie pracy zarówno pracowników uczelni, jak i studentów.

Z racji dużego zróżnicowania grupy użytkowników pakietu (obejmującej pracowników 
akademickich, studentów, pracowników naukowo-badawczych i wykładowców), 
pakiet musiał zostać starannie opracowany i zapewniać dostęp do cennych zasobów 
dodatkowych, takich jak łącza do materiałów naukowych dostępnych w Internecie.

ROZWIĄZANIE

Dział OUCS przeanalizował wszystkie dostępne pakiety (w tym również aktualnie 
wykorzystywane), po czym zdecydowano się wybrać narzędzie EndNote do obsługi 
bazy danych materiałów referencyjnych.

Poza wstępnymi wymaganiami określonymi przez Uniwersytet Oksfordzki, które 
spełniało narzędzie EndNote, za jego wyborem przemawiały także dodatkowe 
argumenty:

• Możliwość łatwego połączenia się z bibliotekami internetowymi umożliwiająca 
zlokalizowanie właściwych odnośników do wykorzystania przy cytowaniu

• Wygodne przechowywanie, katalogowanie i indeksowanie materiałów 
referencyjnych za pomocą dostosowanej bazy danych odnośników

• Możliwość zapisywania obrazów, ilustracji, plików i linków

• Integracja z edytorem tekstów ułatwia wstawianie cytatów i tworzenie bibliografii 
oraz wykazów ilustracji

Wszelkie wprowadzone dane są automatycznie i spójnie formatowane w wybranym 
stylu, który można odpowiednio dostosować. Ten wymóg był szczególnie istotny, 
jako że jego spełnienie umożliwiało każdemu pracownikowi uczelni zachowanie 
indywidualnych upodobań oraz preferowanego stylu cytowania.

„ Rozwiązanie EndNote 
zrewolucjonizowało sposób 
pracy studentów i pracowników 
naukowych oraz pozwoliło usprawnić 
dotychczasowe procesy. Bez względu 
na dziedzinę nauki automatyzacja 
procesów daje olbrzymie korzyści —  
zarówno studentom, jak 
i pracownikom naukowym”.

Oksford jest ważnym ośrodkiem kształcenia od 1096 roku. 
Po roku 1167, kiedy to król Henryk II zabronił angielskim 
studentom studiować na Uniwersytecie Paryskim, Uniwersytet 
Oksfordzki zaczął rozwijać się w niespotykanym wcześniej 
tempie. Dziś ten znany na całym świecie uniwersytet przyjmuje 
w każdym roku akademickim co najmniej 20 000 studentów.
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Jak mówi Grazyna Cooper, dyrektor programu IT 
Learning Programme: „Ponieważ różne wydziały 
używają różnych formatów wyjściowych, ważna 
jest możliwość łatwego dostosowywania stylów 
w celu spełnienia wymagań określonych przez 
wydział. Narzędzie EndNote umożliwia korzystanie 
z dowolnego stylu do tworzenia odwołań. Wystarczy 
wybrać nowy styl i zmienić jego format za pomocą 
jednego kliknięcia.

Możliwość wielokrotnego, niezwykle szybkiego 
wprowadzania zmian w stylach sprawia, że narzędzie 
EndNote stanowi praktyczne rozwiązanie zarówno dla 
studentów, jak i pracowników naukowych”.

SZKOLENIE Z OBSŁUGI NARZĘDZIA ENDNOTE

Udostępnienie nowego narzędzia wiąże się 
z koniecznością zapewnienia szkolenia z zakresu 

jego obsługi. Dział OUCS oferuje obecnie serię dziewięciu kursów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb 
poszczególnych wydziałów oraz osiem kursów ogólnych poświęconych funkcjom narzędzia EndNote. Szkolenia 
zostały utworzone w celu szczegółowego zapoznania użytkowników ze wszystkimi możliwościami narzędzia 
EndNote.

Każde szkolenie odbywa się raz na semestr w każdym roku akademickim. Chęć uczestnictwa w każdym kursie 
zgłasza nawet 200 studentów. Szkolenia cieszą się tak dużą popularnością, że do ich obsługi przydzielono 
wyspecjalizowanego instruktora — specjalistę ds. narzędzia EndNote. 

„Rozwiązanie EndNote zrewolucjonizowało sposób pracy studentów i pracowników naukowych oraz pozwoliło 
usprawnić dotychczasowe procesy. Bez względu na dziedzinę nauki automatyzacja procesów daje olbrzymie 
korzyści — zarówno studentom, jak i pracownikom naukowym” — mówi Grazyna.

W wyniku publikacji rządowego raportu określającego umiejętności uniwersalne, które powinni posiadać studenci, 
oraz w celu umożliwienia dalszego opracowywania szkoleń z zakresu obsługi narzędzia EndNote, dział OUCS 
przygotował nowe wydarzenie szkoleniowe. Wspólną organizacją wydarzenia poświęconego umiejętnościom 
uniwersalnym studentów zajmujących się badaniami naukowymi („Skills Toolkit for Research Students”) zajęły 
się uniwersytecki zespół IT Learning Programme, dział biblioteczny oraz dział planowania rozwoju zawodowego. 
Wydarzenie zostało opracowane z myślą o studentach pierwszego i drugiego roku studiów.

Szkolenie skupia się na narzędziach wspomagających usprawnianie pracy nauczycieli akademickich i przekazywanie 
studentom podstawowych umiejętności niezbędnych do rozwoju kariery zawodowej. Szkolenie obejmuje również 
wprowadzenie do obsługi oprogramowania Aspire, bazy danych Uniwersytetu Oksfordzkiego zawierającej 
informacje z zakresu planowania rozwoju osobistego, a także portalu Skills Portal i narzędzia EndNote. 

Dostęp do narzędzia EndNote można uzyskać na Uniwersytecie Oksfordzkim na mocy licencji grupowej 
Eduserv CHEST Uniwersytetu, w ramach której osoby, które chcą pracować w domu, mogą także nabyć licencję 
indywidualną w niższej cenie za pośrednictwem sklepu Uniwersytetu Oksfordzkiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NARZĘDZIA ENDNOTE

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę endnote.com lub skontaktuj się z najbliższym biurem 
Thomson Reuters. 

Główne biura ds. badań naukowych

Ameryka Północna i Południowa 
Filadelfia  +1 800 336 4474

 +1 215 386 0100

Europa, Bliski Wschód i Afryka 
Londyn  +44 20 7433 4000

Azja, region Pacyfiku 
Singapur +65 6775 5088

Tokio  +81 3 4589 3100

Pełną listę biur można znaleźć na stronie:  
ip-science.thomsonreuters.com/contact
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