
PBN 2.0 – Profil Instytucji –
rola Importera Publikacji –
czynności w systemie



Założenia systemu 
PBN



Podstawa prawna PBN

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. 
w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o 
Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej



Budowa i działanie PBN 2.0

GŁÓWNE 
REPOZYTORIUM



PROFIL 
AUTORA
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DODAWANIE PUBLIKACJI:

SPEŁNIA WYMOGI 
SPRAWOZDAWCZOŚCI
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KACJA



Czym jest Profil 
Instytucji



Czym jest Profil Instytucji

Następca Modułu Sprawozdawczego, dostosowany do 
potrzeb zbliżającej się ewaluacji

Zarządzany przez osoby z rolą Importera Publikacji

PROFIL 
INSTYTUCJI

Profil Instytucji to część systemu PBN, w której znajdują się 
publikacje, które z ramienia danej instytucji wezmą udział 
w ewaluacji.



Czym  jest Profil Instytucji

Warunki dodania publikacji do Profilu Instytucji:

Afiliacja autora publikacji musi być zweryfikowana w POL-on (wybrany z listy POL-on)

Publikacja musi posiadać oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągniecia 
w ramach poszczególnych dyscyplin ( w momencie ewaluacji musi być zgodność posiadanych 
oświadczeń i informacji o oświadczeniach w PBN)

Warunek uwzględnienia publikacji z Profilu Instytucji w ewaluacji:

Publikacja musi być umieszczona na koncie ORCID autora



Jak publikacje trafiają do Profilu Instytucji

PROFIL 
INSTYTUCJI

Dodane ręcznie do Repozytorium 
+ dodane oświadczenie

OŚWIAD
CZENIE 

Zmigrowane z Modułu Sprawozdawczego 
(afiliacja przemianowana na oświadczenie)

Zmigrowane z Modułu Sprawozdawczego do Repozytorium PBN 2.0 
(brak afiliacji) + dodane oświadczenie

OŚWIAD
CZENIE 

Zaimportowane z Modułu Repozytoryjnego do Repozytorium PBN 2.0
+ dodane oświadczenie

OŚWIAD
CZENIE 



Oświadczenie a Profil Instytucji

USTAWA: 
Art. 265 ust. 13. Osoba, której osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji, składa 
oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach 
poszczególnych dyscyplin, o których mowa w art. 343 ust. 7 i 8

Opcja „Dodaj oświadczenie” przekazuje publikację 
z Repozytorium do Profilu Instytucji

Profil instytucji jest swoistym technicznym ekwiwalentem oświadczenia o osiągnieciach, 
ponieważ dodanie publikacji do Profilu Instytucji jest możliwe po wskazaniu, który z autorów 
w publikacji dedykuje nam (podmiotowi) publikacje i w jakiej dyscyplinie spośród jego 
dyscyplin oświadczonych w POL-on.

PBN nie zastępuje oświadczeń, jest jedynie 
ich odzwierciedleniem w systemie.



ORCID a ewaluacja

USTAWA:
ART. 265 ust. 11. 
Monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli informacje o nich 
są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora 
naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów 
wydanych na podstawie art.353 pkt 1. 

Informacje wprowadzają do bazy danych osoby prowadzące działalność naukową.

Dyscypliny sztuki:  jeśli efektem ich pracy nie są ani monografie ani artykuły naukowe – nie mają 
obowiązku posiadania konta ORCID.



ORCID a ewaluacja

• W Profilu Instytucji przy autorze jest 
informacja, czy posiada konto w PBN 
zintegrowane z ORCID

• W przyszłości przy publikacjach będzie 
informacja, czy jest ona na koncie ORCID 
autora (warunkiem wyświetlania tych 
informacji w Profilu Instytucji jest integracja 
konta PBN z ORCID przez autora) 

Na potrzeby ewaluacji, wystarczy 
oświadczenie Importera Publikacji, 

że dana publikacje jest na koncie 
ORCID autora.

Docelowo system umożliwi 
wprowadzenie tej informacji.



Importer Publikacji



Kim jest Importer Publikacji?

IMPORTER 
PUBLIKACJI

Importer Publikacji to rola systemowa PBN. 

Osoba będąca Importerem Publikacji jest uznawana za oficjalnie 
oddelegowaną do sprawozdawczości podmiotu w zakresie danych o 
publikacjach. 

Importer Publikacji odpowiada za prawidłowość wprowadzonych danych 
o dorobku publikacyjnym pracowników podmiotu naukowego do 
systemu PBN.



Importer Publikacji - czynności w systemie

Wprowadzanie do PBN informacji o publikacjach podmiotu naukowego

Podpięcie już istniejących w systemie publikacji do swojego podmiotu naukowego 
zgodnie z oświadczeniami pracowników (Profil Instytucji)

Dbałość o prawidłowe powiązania między danymi (autorzy powiązani do 
odpowiednich osób z POL-on)

Możliwość monitorowania powiązań autorów z ich kontami w ORCID ( zakładka 
Pracownicy w Profilu Instytucji)

Weryfikacja wprowadzonych danych (opcja „Zweryfikuj” – opcjonalna)



Nadawanie roli 
Importera Publikacji 



Kto nadaje rolę Importera Publikacji

Role w systemie PBN nadawane są i zarządzane są z poziomu panelu administracyjnego w 
podmiocie. 

Dostęp do panelu mają administratorzy systemu POL-on w podmiocie naukowym lub 
jednostce nadrzędnej (tj. na poziomie całej uczelni) i oni nadają rolę Importera Publikacji. 

Jako administratora systemu POL-on rozumiemy osobę, która posiada rolę:

• INST_ADM (uczelnie) 

• INST_NAUK_ADM (instytuty naukowe).



Procedura nadawania roli Importera Publikacji przez osobę 
z rolą INST_ADM lub INST_NAUK_ADM

v

1. Logujemy się do PBN

2. Klikamy w zakładkę Zarządzanie importerami

3. Wybieramy opcję Dodaj rolę



Procedura nadawania roli Importera Publikacji przez osobę z 
rolą INST_ADM lub INST_NAUK_ADM

Na liście użytkowników wybieramy 
opcję DODAJ ROLĘ i wypełniamy 

otwarty formularz.

Wpisujemy adres e-mail (w systemie 
PBN) użytkownika, któremu nadajemy rolę 

Importera

Wybieramy z listy jednostek nazwę 
podmiotu, do którego nadajemy rolę, po 

czym zatwierdzamy wybór klikając DODAJ.



PBN 2.0
pierwsze zasilenie 
danymi



Profil 
Instytucji

Profil 
Autora

GŁÓWNE 
REPOZYTORIUM

Dwa źródła zasilenia danymi z PBN 1.0

MODUŁ 
REPOZYTORYJNY

MODUŁ 
SPRAWOZDAWCZY
• Poprawianie 

danych w HUBie
migracyjnym

IMPORT

AUTOR ZWERYFIKOWANY 
W POL-ON

AFILIACJA PRZEMIANOWANA 
NA OŚWIADCZENIE

MIGRACJA



Import 
z Modułu 
Repozytoryjnego



Założenia importu z Modułu Repozytoryjnego do 
Repozytorium PBN 2.0

Wszystkie publikacje z Modułu Repozytoryjnego zostały przeniesione do 
Repozytorium PBN 2.0 (nawet jeśli nie miały DOI/URL i ISBN w przypadku 
monografii).

Jeśli publikacje miały nr DOI i wystąpił on wielokrotnie, to do Repozytorium przeszła 
jedna z publikacji o danym identyfikatorze.

Jeśli publikacja była wprowadzona przez autora do Modułu Repozytoryjnego i autor 
był potwierdzony w POL-on (wybrany z listy POL-on) to publikacja automatycznie 
została przeniesiona do Profilu Autora do Widoku Publicznego.

1.

2.

3.



Import z Modułu Repozytoryjnego do PBN 2.0

Publikacje z Modułu Repozytoryjnego
w widoku szczegółów w Repozytorium 
opisane są jako IMPORT

Mogą być one edytowane, korygowane i przypinane 
do Profilu Instytucji za pomocą dodania 
oświadczenia autora przez Importera Publikacji



Migracja danych 
z Modułu Sprawozdawczego
Poprawa danych w HUBie
migracyjnym



Założenia migracji z Modułu Sprawozdawczego do PBN 2.0

Wszystkie publikacje z Modułu Sprawozdawczego przechodzą przez HUB 
Migracyjny

Artykuły bez DOI (lub URL) nie zostały przeniesione do PBN 2.0 – BŁĄD KRYTYCZNY

Monografie i monografie pod redakcją bez ISBN lub bez DOI ( lub URL) również nie 
zostały przeniesione do PBN 2.0 – BŁĄD KRYTYCZNY

Jeśli publikacje miały nr DOI i wystąpił on wielokrotnie, to do Repozytorium 
przeszła jedna z publikacji o danym identyfikatorze a informacje o pozostałych 
zachowane zostały w postaci plików XML umieszczonych w szczegółach publikacji.

Publikacje bez błędów krytycznych i z potwierdzoną w POL-on afiliacją autora 
przeniesione zostały do Profilu Instytucji a afiliacja została przekształcona w 
oświadczenie autora (publikacja jednocześnie trafia do Repozytorium)

Publikacje bez błędów krytycznych, ale bez afiliacji w Module Sprawozdawczym lub 
afiliacją niepotwierdzoną w POL-on (wpisaną ręcznie),  przeniesione zostały do 
Repozytorium.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Oznaczenie publikacji z Modułu Sprawozdawczego 
w Repozytorium

Publikacje z pierwszej migracji

Publikacje z drugiej migracji, która 
obejmowała poprawione dane publikacji 



Duplikaty w Repozytorium - przyczyny

• Publikacje z Modułu 
Repozytoryjnego, jeśli nie miały 
DOI przeniesione zostały bez 
scalania

• Publikacje z Modułu 
Sprawozdawczego, afiliowane do 
różnych jednostek, jeśli nie miały 
DOI przeniesione zostały bez 
scalania





Quiz

Jakie warunki musi spełnić artykuł z Modułu Sprawozdawczego, aby został 
przeniesiony do Profilu Instytucji?

1. Afiliacja potwierdzona w POL-on

2. DOI lub URL 

3. ISBN



Quiz

Jakie warunki musi spełnić monografia pod redakcją z Modułu Sprawozdawczego, 
aby została przeniesiona do Profilu Instytucji:

1. Afiliacja potwierdzona w POL-on

2. DOI lub URL 

3. ISBN



Quiz

Monografia z Modułu Sprawozdawczego, która nie ma afiliowanego autora, 
ale posiada URL i ISBN zostanie przeniesiona do:

1. Profilu Instytucji

2. Repozytorium



Quiz

Artykuł z Modułu Sprawozdawczego, który ma afiliowanego autora zweryfikowanego 
w POL-on oraz URL , ale nie posiada DOI zostanie przeniesiony do:

1. Profilu Instytucji

2. Repozytorium, ponieważ nie ma błędu krytycznego

3. W ogóle nie zostanie przeniesiony do PBN 2.0



Quiz

Czy monografia z Modułu Sprawozdawczego, która ma afiliowanego autora 
zweryfikowanego w POL-on oraz URL i poprawny ISBN po przeniesieniu do PBN 
2.0, aby trafić do Profilu Instytucji wymaga jeszcze dodania oświadczenia?

1. Tak, ponieważ tylko publikacje z oświadczeniem mogą być umieszczone w 
Profilu Instytucji

2. Tak, ponieważ tylko publikacje z oświadczeniem mogą brać udział w 
ewaluacji

3. Nie, ponieważ afiliacje z Modułu Sprawozdawczego, jeśli były potwierdzone 
w POL-on, są automatycznie przemianowane na oświadczenia w Profilu 
Instytucji



Quiz

Monografia z Modułu Repozytoryjnego, która ma przypisanego autora 
zweryfikowanego w POL-on oraz URL i poprawny ISBN zostanie przeniesiona do:

1. Profilu Instytucji

2. Profilu Autora, ponieważ ma przypisanego autora zweryfikowanego 
w POL-on 

3. Repozytorium, ponieważ wszystkie publikacje z Modułu Repozytoryjnego
zostały tam przeniesione 

4. Profilu Instytucji, pod warunkiem dodania oświadczenia autora



Quiz

Które publikacje zostały przeniesione ze starego PBN do Repozytorium, ale nie do 
Profilu Instytucji:

1. Publikacje z Modułu Repozytoryjnego, ponieważ one przechodzą do 
Repozytorium (jeśli mają zweryfikowanego w POL-on autora, również do 
Profilu Autora)

2. Publikacje z Modułu Sprawozdawczego bez błędu krytycznego, które nie 
miały afiliacji żadnego autora

3. Publikacje z Modułu Sprawozdawczego, które miały afiliację autora wpisaną 
ręcznie, co uniemożliwiało weryfikację pracownika w POL-on



Quiz

Jakie publikacje nie zostały zmigrowane do PBN 2.0 (Repozytorium)?

1. Duplikaty, które w wyniku scalania po DOI utworzyły jeden rekord w repozytorium 
(z pominięciem tych, które z Modułu Sprawozdawczego zmigrowano bezpośrednio 
do Profilu Instytucji)

2. Artykuły bez DOI ani URL w Module Sprawozdawczym

3. Publikacje bez DOI ani URL w Module Repozytoryjnym

4. Monografie bez ISBN w Module Sprawozdawczym

5. Monografie bez ISBN w Module Repozytoryjnym



HUB migracyjny w 
nowej odsłonie -
prezentacja wyników 
migracji



1. LOGUJĘ SIĘ JAKO 
IMPORTER PUBLIKACJI

2. PRZECHODZĘ DO 
HUBA MIGRACYJNEGO

3. SPRAWDZAM STATUS 
PUBLIKACJI

4. WERYFIKUJĘ PUBLIKACJE
I UZUPEŁNIAM BRAKUJĄCE 

DANE 

5. WPROWADZAM OD 
POCZĄTKU PUBLIKACJE, 

KTÓRE NIE ZOSTAŁY 
PRZENIESIONE 

(JEŚLI JEST TAKA KONIECZNOŚĆ)

Praca Importera Publikacji w Hubie 



Przejście do Huba Migracyjnego



Wybór instytucji w przypadku Importerów pracujących w kilku 
instytucjach

Wybór roli

Instytucje, w których użytkownik 
ma rolę Importera publikacji



twoj.mail@mail.pl

Sprawdzenie kompletności zaimportowanych publikacji 

Szczegółowe  wyniki dotyczące każdej publikacji, która znajdowała się w Hubie Migracyjnym 
z przypisanym statusem:
• publikacja przeniesiona, utworzono oświadczenie
• publikacja nie została przeniesiona, utworzono oświadczenie
• publikacja utworzona w repozytorium, nie dodana do Profilu Instytucji
• publikacja nie została przeniesiona + przyczyna

Ogólne zestawienie całkowitej liczby publikacji w jednostce z podziałem na:
1. publikacje dla których utworzono oświadczenia (umieszczone w Profilu Instytucji)
2. publikacje, które zostały utworzone w repozytorium 
3. Publikacje pominięte w migracji



2

LICZBA ZDARZEŃ 
W JEDNOSTCE

LICZBA UTWORZONYCH 
PRAC

LICZBA UTWORZONYCH 
OŚWIADCZEŃ

PROCENT UTWORZONYCH 
OŚWIADCZEŃ

LICZBA PUBLIKACJI
OZNACZONYCH DO POMINIĘCIA

LICZBA PRAC UTWORZONYCH 
BEZ OŚWIADCZEŃ

4

5

1

3

6

Twoja Jednostka



Sprawdzenie statusów publikacji
twoj.mail@mail.pl

Informacje o statusie po migracji 
wraz ze szczegółami migracji

statusy publikacji po migracji

szczegóły publikacji 
w Repozytorium

Przywrócenie pierwotnej wersji z Modułu 
Sprawozdawczego – wymuś aktualizację



Migracja:
konwersja typów 
publikacji



MODUŁ
SPRAWOZDA-

WCZY

ARTYKUŁ

ROZDZIAŁ Z MONOGRAFII 
KONFERENCYJNEJ

ARTYKUŁ



MODUŁ
SPRAWOZDA-

WCZY

ROZDZIAŁ Z MONOGRAFII 
BEZ KONFERENCJI

ROZDZIAŁ



MODUŁ
SPRAWOZDA-

WCZY

MONOGRAFIA KSIĄŻKA

BEZ KONFERENCJI

Z KONFERENCJĄ

Z OZNACZONYM 
AUTORSTWEM 

ROZDZIAŁÓW LUB 
NIESPRAWOZDA-

WANA

KSIĄŻKA POD REDAKCJĄ

TOM POKONFERENCYJNY



Informacje o statusie po migracji wraz ze szczegółami migracji

• Publikacja jest w 100% poprawna 
• Na podstawie oznaczonych afiliacji osób zostało utworzone oświadczenie 
• Przeniesiona od razu do Profilu Instytucji.



Informacje o statusie po migracji wraz ze szczegółami migracji

• Publikacja jest w 100% poprawna 
• Na podstawie oznaczonych afiliacji osób zostało utworzone oświadczenie 
• Przeniesiona od razu do Profilu Instytucji
• URL utworzony na podstawie numeru ISBN



Informacje o statusie po migracji wraz ze szczegółami migracji

Publikacja nie została przeniesiona (publikacja o takim samym DOI istniała w bazie), utworzono 
oświadczenia
• Najczęściej jedna ze scalanych na podstawie DOI  prac wieloautorskich
• Publikacja jest w 100% poprawna 
• Na podstawie oznaczonych afiliacji osób, zostało utworzone oświadczenie 
• Przeniesiona od razu do Profilu Instytucji.



Informacje o statusie po migracji wraz ze szczegółami migracji

Publikacja utworzona w repozytorium, ale nie dodana do Profilu Instytucji – brak osób 
do oświadczenia
• Publikacja została zmigrowana do PBN 2.0 do repozytorium
• Nie została umieszczona w Profilu Instytucji
• System nie rozpoznał osoby w POL-on

• Dane wprowadzone ręcznie
• Brak afiliacji



Informacje o statusie po migracji wraz ze szczegółami migracji

Publikacja nie została przeniesiona ze względu na 
niezgodność z rozporządzeniem 
• Błąd krytyczny – brak numeru ISBN przy monografii



Informacje o statusie po migracji wraz ze szczegółami migracji

Publikacja nie została przeniesiona ze względu na 
niezgodność z rozporządzeniem 
• Błąd krytyczny – brak DOI i URL przy publikacji (nie 

dotyczy rozdziałów)



Informacje o statusie po migracji wraz ze szczegółami migracji

Publikacja nie została przeniesiona (oznaczona jako nie do 
przeniesienia)
Publikacja oznaczona przez Importera Publikacji jako nie do 
przeniesienia w czasie weryfikacji publikacji w Hubie Migracyjnym



Informacje o statusie po migracji wraz ze szczegółami migracji

Publikacja nie została przeniesiona (mechanizm losowania 
duplikatów)
• Podmiot w Hubie Migracyjnym nie oznaczył żadnego z 

duplikatów do usunięcia
• System przeniósł do PBN 2.0 losowo wybrana publikację
• Publikacja, która nie została wylosowana do przeniesienia 



Akcje dostępne w Hubie Migracyjnym

Przejście do szczegółów publikacji w repozytorium celem:
1. Korekty danych
2. Dodania oświadczenia => dodanie publikacji do Profilu Instytucji

Wymuszenie aktualizacji publikacji w Profilu Instytucji do danych z Modułu Sprawozdawczego 
– nadpisanie dotychczasowych danych jest nieodwracalne.
Publikacja po wymuszeniu aktualizacji będzie w Profilu Instytucji, nawet jeśli ma błędy 
krytyczne (brak DOI/URL lub ISBN).
Publikacje, które nie zostały przeniesione do PBN 2.0 za pomocą tej opcji pojawią się w Profilu 
Instytucji, ale nie będą edytowalne (użycie bezzasadne).



Quiz

Co zrobić, aby publikacja, która nie została przeniesiona do PBN 2.0 z powodu 
błędu krytycznego w czasie migracji, znalazła się w Profilu Instytucji:

1. Wyszukać publikację w Repozytorium (bo być może już istnieje), uzupełnić 
brakujące dane i dodać oświadczenie

2. Od początku wprowadzić publikację do Repozytorium i dodać 
oświadczenie

3. Kliknąć w ikonkę szczegółów publikacji i dodać oświadczenie



Quiz

Co zrobić, jeśli dane publikacji w Profilu Instytucji zmigrowane z Modułu 
Sprawozdawczego zostały zmodyfikowane w Profilu Instytucji w sposób 
nieprawidłowy:

1. Zmodyfikować je w widoku szczegółów w Repozytorium do stanu 
pierwotnego i dodać oświadczenie celem modyfikacji w Profilu Instytucji

2. Wybrać z poziomu Huba ikonkę „Wymuś aktualizację” publikacji w Profilu 
Instytucji do danych z Modułu Sprawozdawczego



Profil Instytucji
- ścieżki pracy



REPOZYTORIUM

PROFIL INSTYTUCJI

1. LOGUJĘ SIĘ JAKO IMPORTER 
PUBLIKACJI

2. PRZECHODZĘ DO PROFILU 
INSTYTUCJI

3. SPRAWDZAM KOMPLETNOŚĆ I 
PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH W 

PODGLĄDZIE PUBLIKACJI

4. SPRAWDZAM STAN DANYCH 
PUBLIKACJI W REPOZYTORIUM

I UZUPEŁNIAM BRAKUJĄCE DANE 

5. WPROWADZAM 
OŚWIADCZENIE CELEM 

UTWORZENIA AKTUALNEJ WERSJI

Importer w Profilu Instytucji

DODAJ INNE OŚWIADCZENIA



PUBLIKACJA

Powiązanie publikacji z Profilem Instytucji

PROFIL 
INSTYTUCJI



Profil Instytucji



Publikacje w Profilu Instytucji

Podgląd publikacji 
w Profilu Instytucji

Szczegóły publikacji 
w Repozytorium



Sprawdzenie kompletności danych w publikacjach

Sprawdzenie, czy dane 
publikacji są prawidłowe 
(w Profilu Instytucji)



Sprawdzenie kompletności danych w publikacjach

Korekta danych publikacji



Dane publikacji w Profilu Instytucji a dane w Repozytorium

Uwaga! Dane publikacji w Profilu Instytucji 
mogą się różnić od danych w Repozytorium

PODGLĄD 
PUBLIKACJI W 

PROFILU INSTYTUCJI

SZCZEGÓŁY 
PUBLIKACJI W 

REPOZYTORIUM



Dane publikacji w Profilu Instytucji a dane w Repozytorium

Odzwierciedlenie publikacji z Modułu 
Sprawozdawczego danej instytucji

Publikacja o danym DOI, która trafiła do Repozytorium 
jako pierwsza. Najczęściej była to publikacja 
zaimportowana z Modułu Repozytoryjnego.

Kolejne publikacje o tym samym DOI z Modułu 
Sprawozdawczego zostały dodane jako pliki XML w 
szczegółach publikacji (cel informacyjny)

Publikacja z Modułu Sprawozdawczego o prawidłowo 
oznaczonych afiliacjach trafiła jednocześnie do Profilu 
Instytucji

SZCZEGÓŁY 
PUBLIKACJI W 

REPOZYTORIUM

PODGLĄD 
PUBLIKACJI W 

PROFILU INSTYTUCJI



Identyfikatory importy – pliki XML publikacji o tym samym 
DOI, załączone referencyjnie do pierwszej zaimportowanej 
wersji 

Przy  migracji z Modułu Sprawozdawczego, jeśli publikacje 
miały DOI, to została przeniesiona do Repozytorium jedna 
wersja a pozostałe wersje wprowadzone przez Importerów 
Publikacji z różnych podmiotów (publikacje 
wieloautorskie) zostały zachowane w sekcji Identyfikatory 
importy.

Widok szczegółów publikacji:



Korekta danych w Repozytorium i aktualizacja wersji 
w Profilu Instytucji

Dane korygujemy w repozytorium 
i poprzez dodanie oświadczenia 
nadpisujemy wersję publikacji 

w Profilu Instytucji

Wersja publikacji w Repozytorium jest zawsze ostatnią wersją publikacji, zmodyfikowaną przez dowolnego użytkownika

PODGLĄD 
PUBLIKACJI W 

PROFILU INSTYTUCJI

SZCZEGÓŁY 
PUBLIKACJI W 

REPOZYTORIUM

DODAJ INNE OŚWIADCZENIA



Sprawdzenie kompletności danych w publikacjach

Czy dodano prawidłową dyscyplinę 
w oświadczeniu, jeśli autor posiada dwie



Sprawdzenie kompletności danych w publikacjach

Jeśli Autor nie połączył konta w PBN z ORCID i w Profilu Instytucji nie widać czy ma konto ORCID oraz czy 
publikacja jest w ORCID to Importer może zaświadczyć, że publikacje autora są w ORCID (jeśli wie, że 
tak faktycznie jest).

Funkcjonalność jeszcze nie jest dostępna.



Profil Instytucji - informacja o pracownikach 

Konto w PBN powiązane 
z POL-on

Utworzony Profil Autora



Korekta danych 
w Profilu Instytucji 
z poziomu Repozytorium



Korekta danych w Repozytorium za pomocą edycji połączeń z 
obiektami



Korekta danych podstawowych za pomocą odpinania 
obiektów – edycja połączeń.

Edycja połączeń polega na odpinaniu lub przypinaniu obiektów dodanych do publikacji. Takiej edycji 
podlegają następujące dane:

• osoby w publikacji (autorzy, autorzy przekładu, redaktorzy, redaktorzy przekładu),
• konferencje,
• czasopisma,
• numer czasopisma,
• wydawnictwo,
• afiliacje (czyli Instytucje przypisane do publikacji).



Korekta danych podstawowych za pomocą edycji

Dyscypliny sztuki:  jeśli efektem ich pracy nie są ani monografie 
ani artykuły naukowe – nie maja obowiązku posiadania konta 

ORCID.



Edycja danych celem korekty



Dodanie oświadczenia po korekcie

Z POZIOMU REPOZYTORIUM:

SZCZEGÓŁY PUBLIKACJI - OPCJA „DODAJ OŚWIADCZENIE”

Z POZIOMU PROFILU INSTYTUCJI:

OPCJA „DODAJ INNE OŚWIADCZENIA”

(JEŚLI JEST TO KOLEJNE OŚWIADCZENIE DO DANEJ PUBLIKACJI) 



Dodawanie oświadczenia z poziomu Repozytorium



Dodawanie oświadczenia z poziomu Profilu Instytucji



Zmiana dyscypliny 
przy publikacji

(w ramach publikacji oświadczonych przez autora)



Korekta dyscypliny publikacji w Profilu Instytucji

Podczas migracji z PBN 1.0 afiliacje zostały 
przemianowanie na oświadczenia, dzięki czemu 
publikacje zasiliły Profil Instytucji

Oświadczenia przypisane do publikacji domyślnie 
wprowadzone zostały z pierwszą dyscypliną przesłaną
z systemu POLon

Zmiana może być dokonana przez Importera 
Publikacji w Profilu Instytucji

OŚWIADCZENIE

IMPORTER 
PUBLIKACJI



Zmiana dyscypliny w oświadczeniu z poziomu Profilu 
Instytucji (edycja)

PROFIL INSTYTUCJI - TWOJA JEDNOSTKA



Dodanie oświadczenia
- warunki



Weryfikacja autora w POL-on a możliwość dodania 
oświadczenia

Autor, którego oświadczenie dodajemy przy publikacji musi być 
zweryfikowany w bazie POL-on

(Status autora jest widoczny w szczegółach publikacji)

IKONA Z LUPKĄ PRZY OSOBIE OZNACZA, ŻE OSOBA NIE ZOSTAŁA ZWERYFIKOWANA W POL-ON



Weryfikacja autora a możliwość dodania oświadczenia



Weryfikacja autora a możliwość dodania oświadczenia

BRAK

PAULINY



Weryfikacja autora z PBN 2.0 w POL-on

Czynności:

1. Klikamy w lupkę
2. Z listy (POL-on) wybieramy naszego autora
3. Wybieramy opcję „Zatwierdź”



Weryfikacja autora z PBN 2.0 w POL-on



Autor w widoku szczegółów po zweryfikowaniu w POL-on



Dodanie oświadczenia autorowi zweryfikowanemu w POL-on



Profil Instytucji – oświadczenie autora

Tytuł publikacji

Dodane oświadczenie można z poziomu Profilu Instytucji:

Wyedytować i zmienić dyscyplinę (w ramach maksymalnie dwóch 
oświadczonych w POL-on)

Usunąć



Dodanie autora do istniejącej publikacji - szczegóły publikacji 

1. Klikamy w znak plusa
2. Z listy (Pol-on) wybieramy naszego autora 
3. Wybieramy opcję „Zatwierdź”
4. Jeśli nie ma na liście POL-on – dodajemy autora ręcznie



Dodanie autora spoza 
bazy POL-on



Dodanie autora do istniejącej publikacji, jeśli nie ma go na 
liście POL-on

Szczegóły publikacji 
(Repozytorium)
Sekcja Autorzy i Redaktorzy



Dodanie autora do istniejącej publikacji, jeśli nie ma go na 
liście POL-on



Dodanie autora do istniejącej publikacji, jeśli nie ma go na 
liście POL-on

1. Autor niezweryfikowany w bazie POL-on
2. Nie można wprowadzić jego oświadczenia
3. Dorobek nie może być przypisany żadnej instytucji 
4. Nie może wziąć udziału w ewaluacji



Quiz

W Hubie migracyjnym było więcej publikacji danego autora niż w Profilu 
Instytucji. Dlaczego?

1. Przy publikacji była afiliacja autora zweryfikowanego w POL-on, ale 
wystąpił błąd krytyczny: nie było DOI ani URL. Publikacja ta nie została 
przeniesiona do PBN 2.0.

2. Przy publikacji nie było błędu krytycznego, ale afiliacja autora nie była 
zweryfikowana w POL-on. Publikacja ta nie została przeniesiona do 
Profilu Instytucji.

3. Błąd systemu



Quiz

W jakim miejscu w PBN 2.0 sprawdzę kompletność i zgodność danych 
dotyczących konkretnej publikacji ze stanem faktycznym dla mojego 
podmiotu:

1. Profil Instytucji –> podgląd

2. Profil Instytucji –> szczegóły publikacji

3. Repozytorium –> szczegóły publikacji



Quiz

W przypadku niepełnych danych w podglądzie publikacji w Profilu 
Instytucji należy:

1. Przejść z poziomu Profilu Instytucji do szczegółów publikacji w 
Repozytorium i zweryfikować wszystkie dane publikacji, ponieważ 
dane o publikacji na Profilu mojej instytucji mogą się różnić od 
danych publikacji w Repozytorium

2. Po uzupełnieniu danych należy ponownie dodać oświadczenie/a, 
aby zachować nową, uzupełnioną wersję w Profilu Instytucji mojej 
jednostki



Quiz

Publikacja trafia na Profil Instytucji:

1. Automatycznie, przez przypisanie do publikacji autora, który złożył 
oświadczenie o dyscyplinie w naszej instytucji

2. W trakcie migracji z Modułu Sprawozdawczego, o ile była w nim 
afiliacja autora zweryfikowana w POL-on (autor wybrany z listy) i 
nie wystąpił błąd krytyczny

3. Dodanie oświadczenia do publikacji w Repozytorium



Quiz

Publikacja, która została dodana do Profilu Instytucji:

1. Jest synchronizowana do najnowszej wersji publikacji w 
Repozytorium

2. Nie może być zmieniana

3. Może być modyfikowana, ale zmiany do publikacji w Profilu Instytucji 
mogą być wprowadzane przez Importera Publikacji z danej instytucji 
i wymaga ponownego dodania oświadczenia do publikacji, celem 
zaktualizowania jej do nowej wersji. 



Quiz

Podczas migracji z Modułu Sprawozdawczego afiliacja jednego autora 
została przemianowana na oświadczenie i publikacja trafiła do Profilu 
Instytucji. Publikacja jest jednak wieloautorska i brakuje jeszcze 
jednego autora z naszej instytucji.

1. Z poziomu Repozytorium, w widoku szczegółów za pomocą 
przycisku z plusem dodać autora, wybierając go z listy Pol-on. 
Dodać oświadczenie z poziomu widoku szczegółów w 
Repozytorium.

2. Z poziomu Repozytorium, w widoku szczegółów za pomocą 
przycisku z plusem dodać autora wybierając go z listy Pol-on. Dodać 
oświadczenie z poziomu widoku Podglądu w Profilu Instytucji za 
pomocą opcji „Dodaj inne oświadczenia”



Quiz

W Module Sprawozdawczym było afiliowanych dwóch autorów do 
publikacji z jednej instytucji. Po migracji publikacja trafiła do Profilu 
Instytucji, ale oświadczenie jest tylko do jednego z autorów. 
Dlaczego?

1. Błąd systemu

2. Brakujący autor był przypisany ręcznie do publikacji i nie był 
zweryfikowany w POL-on, więc jego afiliacja nie została 
przemianowana na oświadczenie.

3. Brakujący autor już nie pracuje w naszej instytucji



Quiz

W Module Sprawozdawczym było afiliowanych dwóch autorów do 
publikacji z jednej instytucji. Po migracji publikacja przeszła do 
Profilu Instytucji, ale oświadczenie jest tylko do jednego z autorów. 
Nie można dodać oświadczenia do drugiego autora, ponieważ nie 
ma go na liście wyświetlanej za pomocą opcji „Dodaj inne 
oświadczenia”

1. Należy w Repozytorium w widoku szczegółów kliknąć w lupkę 
przy nazwisku i wybrać go z listy POL-on, celem weryfikacji w 
POL-on

2. Po weryfikacji autora w POL-on, pojawi się on na liście w Profilu 
Instytucji pod opcją „Dodaj inne oświadczenia”



Quiz

Do Profilu Instytucji zmigrowano artykuł. W Podglądzie nie ma 
informacji na temat opcji zaznaczonych w sekcji Dane do ewaluacji, 
więc nie wiem czy jest zaznaczona opcja „Artykuł recenzyjny”

1. Jeśli nie ma informacji o zaznaczonych opcjach, to znaczy, że nic 
nie zostało zaznaczone

2. Po przejściu do widoku szczegółów, należy wybrać opcję „Edytuj” i  
w sekcji Dane do ewaluacji zaznaczyć odpowiednią opcję.



Quiz

Osobą , która może wypełnić dane w sekcji Dane do ewaluacji jest:

1. Autor

2. Importer Publikacji



Praca w Repozytorium



Repozytorium



Wyszukiwanie publikacji po atrybutach



Wyszukiwanie publikacji po atrybutach



Wyszukiwanie publikacji po atrybutach



Dodawanie oświadczeń 
a widoczność autorów z 
innych instytucji
(publikacja wieloautorska z inną 
instytucją)



Dodawanie do Profilu Instytucji publikacji z Repozytorium



Wprowadzenie brakującego autora w publikacji – celem 
dodania oświadczenia



Wprowadzenie brakującego autora w publikacji – celem 
dodania oświadczenia



Dodanie oświadczenia

1 2



Autorzy tylko z naszej instytucji



Autorzy tylko z naszej instytucji



Autorzy tylko z naszej instytucji



Quiz

Aby dodać oświadczenie do publikacji, muszą być spełnione warunki:

1. Autor jest pracownikiem mojej instytucji (w POL-on)

2. Autor był pracownikiem mojej instytucji (w POL-on) w okresie 
objętym ewaluacją

3. Autor jest podpięty jako autor tej publikacji (szczegóły publikacji)

4. Autor jest zweryfikowany w POL-on (szczegóły publikacji)



Quiz

Czy jest możliwe, że w przypadku publikacji wieloautorskiej z udziałem 
innej instytucji Importer z innej instytucji odznaczy lub zmieni 
dyscyplinę  z oświadczenia mojego pracownika?

1. Tak, ponieważ dodając oświadczenie, pojawia się lista wszystkich 
autorów

2. Nie, ponieważ dodając oświadczenie Importer widzi tylko autorów 
ze swojej instytucji



Quiz

Czy wyszukiwarka publikacji daje możliwość wyszukania publikacji po 
DOI?

1. Tak, wystarczy wpisać numer DOI

2. Tak, należy w polu wyszukiwania wprowadzić „#” i z listy wybrać 
atrybut, po którym będziemy wyszukiwać, czyli DOI. Następnie 
wprowadzić numer DOI.

3. Tak, wystarczy szukaną frazę wpisać w cudzysłowiu



Sprawdzenie i korekta 
wersji publikacji w 
naszej instytucji



Podgląd wersji publikacji naszej instytucji



Podgląd wersji publikacji naszej instytucji

Brak linku do tekstu publikacji - URL



Uzupełnienie brakującego adresu URL – sekcja dane 
podstawowe



Uzupełnienie brakującego adresu URL – sekcja dane 
podstawowe



Uzupełnienie brakującego adresu URL – zapisanie danych



Podgląd naszej wersji publikacji  - po uzupełnieniu danych

Brak linku!



Uzupełnienie brakującego adresu URL – ponowne dodanie 
oświadczenia



Uzupełnienie brakującego adresu URL – ponowne dodanie 
oświadczenia



Uzupełnienie brakującego adresu URL – ponowne dodanie 
oświadczenia

Jest link URL!



Walidacje



1. Żaden z autorów/ redaktorów nie jest twoim 
pracownikiem 

! Autor spoza naszego podmiotu



1. Żaden z autorów/ redaktorów nie jest twoim 
pracownikiem 



1. Żaden z autorów/ redaktorów nie jest twoim 
pracownikiem 

Autor publikacji nie jest pracownikiem danego podmiotu.
(Osoby, które złożyły oświadczenie muszą spełniać warunki §11 Rozporządzenia o ewaluacji)

W publikacji wprowadzono nieprawidłowe dane o autorze/redaktorze

System nie rozpoznał autora w PBN, ponieważ nie został wybrany z 
listy POL-on.



2. Posiadasz więcej oświadczeń w Profilu Instytucji, niż osób 
dla których można złożyć oświadczenie

Alert nie oznacza błędu w Profilu Instytucji!

Alert odnosi się do wersji publikacji w Repozytorium. Natomiast w 
Profilu Instytucji zachowany jest prawidłowy stan publikacji zmigrowany
z  Modułu Sprawozdawczego. 



3. Publikacja nie ma wszystkich niezbędnych połączeń i nie 
może być dodana/zaktualizowana

Oznacza to, że publikacja nie posiada pełnych danych, które wymagane są 
przez Rozporządzenie i nie może być dodana do Profilu Instytucji

Przykładowo:

• Brak czasopisma w przypadku artykułu

• Brak konferencji (serii i edycji) w przypadku zaznaczonej opcji „Materiał 
konferencyjny”

• Brak autora, autora przekładu



4. Walidacja na dacie publikacji przy dodawaniu oświadczenia

Próba dodania oświadczenia do publikacji sprzed 2017 roku.



Weryfikacja publikacji
(opcjonalna)



Potwierdź – dla wszystkich połączeń i obiektów



Zweryfikuj - weryfikacja pojedynczych połączeń i obiektów

Opcja Zweryfikuj:

Weryfikacja/ potwierdzenie połączenia

Zablokowanie możliwości zerwania tych połączeń przez użytkowników 
nieuprawnionych (bez roli Importera Publikacji)



Potwierdź – weryfikacja wszystkich połączeń i obiektów

TARCZA OZNACZA, ŻE PUBLIKACJA ZOSTAŁA ZWERYFIKOWANA PRZEZ 
IMPORTERA PUBLIKACJI, A ZARAZEM ZABLOKOWANA DO EDYCJI PRZEZ 
UŻYTKOWNIKÓW, NIEPOSIADAJĄCYCH ROLI IMPORTERA. 
KAŻDA PUBLIKACJA DODANA LUB EDYTOWANA PRZEZ IMPORTERA JEST  
AUTOMATYCZNIE ZWERYFIKOWANA.
(Z PUNKTU WIDZENIA EWALUACJI – OPCJONALNE)

JEŚLI UŻYTKOWNIK, NIEPOSIADAJĄCY ROLI IMPORTERA, 
CHCE COŚ ZMIENIĆ W TEJ PUBLIKACJI, MOŻE ZWRÓCIĆ 
SIĘ DO IMPORTERA Z PROŚBĄ O ZMIANĘ – MUSI WTEDY 
SKORZYSTAĆ SEKCJI „DYSKUSJI” I DODAĆ KOMENTARZ 
DO PUBLIKACJI. 

D Y S K U S J A



Weryfikacja publikacji przez Importerów 
- publikacje obserwowane

Jeśli inny Importer publikacji wprowadzi zmiany, Importer 
zatwierdzający publikację otrzyma powiadomienie.

Inni importerzy również mogą otrzymać takie powiadomienie, 
ale warunkiem jest ręczne dodanie danej publikacji do 
obserwowanych.

Edycja zweryfikowanej publikacji będzie możliwa dla wszystkich 
Importerów (nie tylko dla tego, który ją zweryfikował)



Quiz

Dane publikacji w Repozytorium mogą być modyfikowane przez:

1. Każdego użytkownika, dopóki publikacja nie zostanie 
zatwierdzona przez Importera Publikacji

2. Tylko i wyłącznie autora i Importera Publikacji jednostki, do której 
afiliuje autor

3. Każdą osobę z rolą Importera Publikacji (nawet jeśli publikacja 
jest już  zatwierdzona)



Informacja: 
Osoba prowadzi swój 
oficjalny profil Autora



Osoba prowadzi swój oficjalny profil Autora

Autor oprócz powiązania swojego konta PBN z POL-on i ORCID podpiął publikacje do 
swojego Profilu i są one widoczne w Profilu Publicznym autora 

Przy migracji z Modułu Repozytoryjnego autor był zweryfikowany w POL-on  i jego 
publikacje zostały podpięte do jego Profilu Autora

UWAGA:
FAKT POWIĄZANIA W REPOZYTORIUM AUTORA Z PUBLIKACJAMI NIE OZNACZA DODANIA TYCH PUBLIKACJI DO PROFILU AUTORA. MOGĄ ONE POJAWIĆ SIĘ W PROFILU

AUTORA JAKO SUGEROWANE. DODANIE DO PROFILU AUTORA WYMAGA OD AUTORA DODATKOWEJ AKCJI.



Repozytorium:
Brakujące publikacje 
na liście publikacji 
powiązanych z autorem 



Widok autora w Repozytorium



Widok autora w Repozytorium

Autor wpisany ręcznie – nie zweryfikowany w POL-on



Widok autora w Repozytorium

Autor wpisany ręcznie –
bez weryfikacji w POL-on

Repozytorium – szczegóły publikacji 

Profil Autora – szczegóły publikacji 



Jak dopisać brakujący 
nr DOI do publikacji



Dodanie DOI do artykułu 

Z poziomu Huba, ale też może być z poziomu Profilu Instytucji 

Przechodzimy do szczegółów publikacji (w Repozytorium)



Dodanie DOI do artykułu 
Widok szczegółów publikacji w Repozytorium

DOI nie jest obiektem przypinanym lub odpinanym z poziomu szczegółów publikacji, więc 
wybieramy opcję EDYTUJ



Dodanie DOI do artykułu 

Widok edycji publikacji w Repozytorium



Dodanie DOI do artykułu 

Zgodne z pierwotnym założeniem DOI w PBN 2.0 powinno być unikatowe w ramach danego 
typu publikacji w całym PBN.

Pojawiły się przypadki użytkowników, które wskazują na konieczność dopuszczenia w 
niektórych sytuacjach duplikatów i obecnie trwają prace nad dostosowaniem systemu do 
obsłużenia tych przypadków, bez ryzyka dopuszczenia duplikatów w sytuacjach 
nieuzasadnionych.

Odblokowanie nastąpi w lipcu.



Jak zmodyfikować 
monografię, która ma 
w systemie duplikat 
ISBN



Modyfikacja monografii, która ma duplikaty w Repozytorium

Zgodne z pierwotnym założeniem ISBN w PBN 2.0 powinno być unikatowe w ramach całego 
PBN-u.
Monografie o takim samym ISBN zostały zablokowane do edycji.

Docelowo rozwiązaniem tej sytuacji będzie możliwość usuwania duplikatów.



Kilka wersji tego 
samego czasopisma w 
PBN 2.0.
Które wybrać?



Wyszukiwanie czasopisma z wykazu

Docelowo wersje oficjalne będą wyświetlały się 
na samej górze listy.



Wyszukiwanie czasopisma z wykazu



Wyszukiwanie czasopisma z wykazu



Czasopismo 2D Materials z wykazu MNISW

Sekcja Połączenia: 



Czasopismo 2D Materials spoza wykazu MNISW

Tej publikacji nie ma na liście artykułów czasopisma 2D Materials z wykazu MNiSW



Dodanie czasopisma z poziomu szczegółów publikacji



Wyszukanie czasopisma w bazie



Które wybrać?

Czasopisma od samego początku miały wersje: z WoS, Scopus, ERIH i inne. 
Wszystkie wersje są oficjalne i zawierają prawidłową informację o punktacji.



Czasopismo 2D Materials z wykazu MNISW



Jak radzić sobie z kontrolą 
rekordów publikacji, które 
pochodzą "z mojej jednostki"
i wymagają uzupełnień? 



Hub Migracyjny

Informacja o publikacjach, które nie zostały zmigrowane do PBN 2.0
• Błędy krytyczne (brak DOI/URL i ISBN przy monografiach oraz DOI/URL przy 

artykułach)

Informacja o publikacjach, zmigrowanych do Repozytorium, ale nie do 
Profilu Instytucji

• Brak afiliacji, które mogły być przemianowane na oświadczenia (konieczność 
weryfikacji autora w POL-on i dodania oświadczenia do publikacji w 
Repozytorium)



Profil Instytucji

Widok podglądu – informacja o danych publikacji w Profilu Instytucji

Jeśli dane są kompletne i prawidłowe – nic więcej nie trzeba robić

Jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe – należy w szczegółach 
publikacji dołączyć brakujące obiekty lub odpiąć nadmiarowe, 
ewentualne wyedytować publikację uzupełnić brakując dane. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na sekcję  - Dane do ewaluacji

Po wprowadzeniu zmian należy pamiętać o dodaniu oświadczenia



Nie mogę zaznaczyć 
opcji w sekcji „Dane 
do ewaluacji”



Artykuł

Walidacje – 2017 lub 2018 i czasopismo spoza wykazu



Obowiązki autora w 
kontekście ewaluacji



EWALUACJA

1

2

OŚWIADCZENIE O 
OSIĄGNIĘCIACH

PUBLIKACJA NA 
KONCIE ORCID

Warunki udziału autora w ewaluacji 



Profil Autora a zakres 
czynności Importera 
Publikacji



PROFIL 
AUTORA

PROFIL 
AUTORA

Czy prowadzenie Profilu Autora jest obowiązkowe?



W czym autorowi pomoże Profil Autora?

Zweryfikowaniu swoich publikacji  (zaznaczenie opcji TO JA).

Dopełnieniu obowiązku sprawozdawczego przez możliwość 
wysłania swoich publikacji z PBN na konto ORCID (jedno 
klikniecie)

Automatycznym przesyłaniu publikacji z PBN na konto ORCID za 
jednorazowo udzieloną zgodą (w przyszłości)

Pobieraniu publikacji z ORCID do PBN

Docelowo przesyłaniu informacji do Profilu Instytucji o obecności 
publikacji na koncie ORCID ( mniej pytań ze strony Importera;)

1

2

3

4

5

AUTOR



W czym Importerowi Publikacji pomoże Profil Autora?

Wskazanie swojego autorstwa w publikacji za pomocą opcji TO JA! 
weryfikuje autora w POL-on

Po integracji konta PBN z ORCID i POL-on, Importer w Prolfilu
Instytucji widzi, czy autor ma konto ORCID 

Docelowo Importer będzie widział, czy dana publikacja jest na 
koncie ORCID autora

Docelowo automatyczne wysyłanie za jednokrotną zgodą autora 
publikacji z PBN na ORCID i z ORCID do PBN daje Importerowi 
gwarancję, że stan publikacji w PBN odpowiada stanowi publikacji 
na koncie ORCID

IMPORTER 
PUBLIKACJI

1

2

3

4



Co, jeśli autor nie założy konta w PBN 2.0

Nie będzie potwierdzał autorstwa swoich publikacji (opcja TO JA)

Nie będzie mógł wysyłać publikacji z PBN na ORCID i pobierać z ORCID 
do PBN

Importer nie będzie miał w Profilu Instytucji informacji:
Czy autor ma założone konto ORCID 
Czy poszczególne publikacje są na koncie ORCID (funkcjonalność jeszcze 
niedostępna)

Z punktu widzenia ewaluacji - NIC ☺

1

2

3



Zaświadczenie obecności publikacji w ORCID

BRAK POŁĄCZENIA 
KONT PBN I ORCID

PROFIL 
AUTORA

IMPORTER 
PUBLIKACJI

PUBLIKACJA NA 
KONCIE ORCID

ZAŚWIADCZA, ŻE 
PUBLIKACJE AUTORA 
SĄ W ORCID

Funkcja nie jest jeszcze dostępna

EWALUACJA



UTWORZONY PROFIL AUTORA



Kokpit







D O D A J





ODŁĄCZENIE PUBLIKACJI OD PROFILU AUTORA JEST 
ODRWACALNE I NIE OZNACZA USNIĘCIA PUBLIKACJI Z 

REPOZYTORIUM PBN.



SUGESTIE 
PUBLIKACJI

PROFIL AUTORA
(WIDOK PUBLICZNY)

KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO 
POŁĄCZENIA Z ORCID

UWAGA! 
1. USUNIĘCIE PUBLIKACJI Z PROFILU AUTORA NIE OZNACZA USUNIĘCIA 
JEJ Z REPOZYTORIUM PBN 2.0.
2. PBN NIGDY NIE USUWA PUBLIKACJI Z KONT OSÓB W ORCID.

Kokpit

90



Kokpit - podsumowanie

JEŚLI ARTYKUŁU NIE MA 
NA KONCIE ORCiD

Tytuł publikacji
TYP, Nazwisko Imię, ROK

JEŚLI ARTYKUŁ JEST 
NA KONCIE ORCiD

ODPIĘCIE PUBLIKACJI 
OD PROFILU AUTORA



Sugestie



90



POJAWI SIĘ TYLKO W PUBLIKACJI, KTÓRA JEST SUGEROWANA 
JAKO PUBLIKACJA TWOJEGO AUTORSTWA, ALE NIE ZOSTAŁA 

JESZCZE PODPIĘTA DO TWOJEGO PROFILU AUTORA





PROFIL AUTORA 
DODAWANE SUGEROWANEJ PUBLIKACJI

PBN CORE – DODAWANE PUBLIKACJI

Proces dodawania publikacji do Profilu Autora



Wsparcie 
użytkowników



https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy





szkolenia@opi.org.pl


