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• Masowe migracje danych z starego do nowego modelu 
 instytucje 
 osoby 
 czasopisma 
 publikacje 

• Mapowanie list czasopism  lista opublikowana w 2017 i lista 
opublikowana w 2019 

• Aktualizacja i poprawki formularzy PBN Moduł Sprawozdawczy 
• Wraz z systemem POL-on  prace nad zachowaniem 

    ciągłości integracji pomiędzy systemami 



Zmiany w Module Sprawozdawczym PBN 

www.pbn-demo.opi.org.pl  

• Dlaczego? 
• Kiedy na produkcji? 
• Czy to już wersja ostateczna? 
• Czy wprowadzać tam dane? 

http://www.pbn-demo.opi.org.pl/
http://www.pbn-demo.opi.org.pl/
http://www.pbn-demo.opi.org.pl/


§9 Rozporządzenia  ws. ewaluacji;  
§2 ust. 10 pkt 4. Rozporządzenia ws. POL-on 
 

DANE PODSTAWOWE 
 
W sekcji dane podstawowe pojawiają się 
trzy nowe pola (typu checbox). 
 
Obecnie lista czasopism podpięta do wersji 
demo aplikacji PBN zawiera nadal jedynie 
rekordy z listy „czteroletniej”.  
 
Prace nad scaleniem dwóch list i w 
przypadku czasopism znajdujących się 
zarówno na liście czteroletniej jak i na 
nowym wykazie. 
 
W nowej wersji wyłączona zostaje 
możliwość ręcznego ujednolicania 
czasopism.  
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AUTORZY 
 
Z sekcji autorzy usunięto możliwość 
wprowadzania liczby nieafiliowanych i 
niezatrudnionych autorów.  
 
System, na podstawie zaraportowanych 
danych, sam wylicza liczbę wszystkich 
autorów publikacji naukowej, która będzie 
ważna w procesie ewaluacji osiągnięcia. 
 
Jeśli autor samodzielnie połączył swoje 
konto PBN z kontem w ORCID i osoba z POL-
on, po wybraniu tego autora z listy jego 
numer ORCID jest dodawany automatycznie 
i nie można go edytować. 
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Jeśli autor nie wykonał takich połączeń, jego numer ORCID można wprowadzić ręcznie. Taki ręcznie wprowadzony numer nie 
zapisuje się przy autorze na stałe a jedynie w tej konkretnej, raportowanej publikacji. 

 



KONFERENCJA 
 
Wstępne założenie  Artykuły, 
które będą miały zaraportowane 
dane o konferencji naukowej 
będą kwalifikowane przez system 
jak materiały konferencyjne. 
 
Sekcja konferencja uaktywnia się 
po zaznaczeniu pola typu 
checkbox „Materiał 
konferencyjny”. 
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OPEN ACCESS 
 
Do sekcji dotyczącej otwartego 
dostępu zostało dodane pole z datą 
udostepnienia publikacji w sposób 
otwarty. Sekcja jest aktywna po 
zaznaczeniu pola typu checbox 
„Dostępny w Open Access”. 

Artykuł naukowy 4/4 
 



§10 Rozporządzenia  ws. ewaluacji; §2 ust. 10 pkt. 5 
Rozporządzenia ws. POL-on 

 
DANE PODSTAWOWE 
 
W sekcji dane podstawowe pojawiają się 
trzy nowe pola. Dodana zostaje również 
możliwość wyboru wydawcy z listy 
wydawców z wykazu ministerialnego. 

Monografia naukowa 1/2 



 
AUTORZY 
 
Kształt sekcji „Autorzy” dla monografii będzie zależny od informacji podanych w sekcji dane podstawowe.  
 
Domyślnie, będą tam dostępne pola „Autorzy” i „Redaktorzy”.  
 
Jednak jeśli: 
• monografia stanowi przekład ⇒ dostępne będą pola „Autorzy przekładu” oraz „Redaktorzy przekładu”; 
• monografia jest z oznaczonym autorstwem rozdziałów ⇒ dostępne będą pola „Redaktorzy” (informacja o 

autorach poszczególnych rozdziałów będzie pochodzić z zaraportowanych rozdziałów) oraz pole „liczba 
autorów wszystkich rozdziałów” mające na celu umożliwienie sprawdzenia jaki procent autorów z wszystkich 
rozdziałów stanowią autorzy podmiotu (na podstawie zaraportowanych poszczególnych rozdziałów). 
 
 

KONFERENCJA??? 
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§2 ust. 10 pkt. 6 Rozporządzenia ws. POL-on 

 
DANE PODSTAWOWE 
 
W sekcji tej raportujemy jedyne podstawowe informacje o rozdziale (reszta informacji np. data opublikowania będzie 
pochodzić z wybranej w poprzedniej sekcji książki). 

Rozdział  



Pozostałe zmiany… 

•Z systemu PBN zniknie możliwość zapisywania publikacji jako „niesprawozdawanych”.  
 
•Monografie znajdujące się obecnie w pracach niesprawozdawanych, nie muszą być 
ręcznie przenoszone. Nastąpi to automatycznie w procesie transferu danych do 
modelu PBN 2.0. 
 
•Do systemu zostaną podpięte nowe źródła danych – nowy wykaz czasopism i 
konferencji oraz wykaz wydawców. Należy podpiąć publikacje do nowych, właściwych 
źródeł danych co jest warunkiem aby mogły być im przyznawane punkty zgodnie z 
ministerialnymi wykazami. 
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PBN 2.0 Wyszukiwarka 



PBN 2.0 Dodawanie obiektów 
Strefa 

pomocy 



PBN 2.0 Dodawanie obiektów 



PBN 2.0 Dodawanie publikacji 





















Nowe procesy 

 
 
 
 

Wspomaganie 
nowych 

procesów 

•Wykaz czasopism  
•Wykaz wydawców 
 

„czy monografia naukowa została zgłoszona do oceny 

eksperckiej dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 
2 pkt 1 ustawy – jeżeli tak, to wynik oceny (pozytywna albo 
negatywna),” 
 



Harmonogram 

    2017 2019 2020 2018 

Rozpoczęcie 
autoryzacji 
osób z ORCID 

Rozpoczęcie 
oceny czasopism 
w PBN 

Prace analityczne, 
rozpoczęcie prac nad 
modułami technicznymi 

Wsparcie 
konkursu 
WCN 

Wersja 
demo 
PBN 2.0 – 
„core” 

Wersja produkcyjna 
PBN 2.0 – wersja 
podstawowa 

Dalszy rozwój 
funkcjonalności 

Modyfikacja wykazu 
wydawców – 
zgłoszenia i ocena 

Nowe formularze PBN 
MS wersja produkcyjna 

PBN 2.0 – profil 
instytucji 



Dziękuję za uwagę! 
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