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 Przedstawienie modułu do obsługi ankiety 

jednostki w systemie 

PBN 



PBN a ankieta 

PBN jako system informatyczny podlega Rozporządzeniu MNiSW w sprawie 
Systemu Informacji o Nauce z 29 czerwca 2015 r. 
 
 
Ankieta jest zdefiniowana w Rozporządzeniu MNiSW w sprawie przyznawania 
kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich 
statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych z 27 grudnia 
2016 r. 
 
 
Dlatego stworzyliśmy w PBN nowy moduł – Moduł Danych do Ankiety, który 
realizuje zapisy dedykowanego parametryzacji rozporządzenia. 
 
 
WAŻNE: dane wprowadzane do PBN przechodzą walidacje wg pierwszego 
rozporządzenia, następnie zaś dane przenoszone do Modułu Danych do Ankiety – 
walidacje wynikające z drugiego rozporządzenia. 



Moduł danych do Ankiety 



Moduł danych do Ankiety 
 Przenoszenie – ma na celu przeniesienie wybranych publikacji z archiwum modułu 

sprawozdawczego do repozytorium danych do ankiety danej jednostki: 

o kopiuje publikację z archiwum i tworzy dla niej odrębny obiekt w repozytorium do 

ankiety (dualność – nie modyfikujemy archiwum, za to możliwa jest modyfikacja 

stanu danych do ankiety, np. journal_native); 

o w przypadku występowania już pracy o takim ID w bazie, dokonuje kompletnego 

nadpisania; 

o braki na poziomie ankiety wymuszają bezpośrednią edycję pracy znajdującej się w 

archiwum (INACZEJ NIŻ DO TEJ PORY); 

o Przenieść można tylko to, co spełnia warunki obu rozporządzeń (tzn. zarówno 

czerwone, jak i żółte ostrzeżenia muszą zostać uwzględnione). 

 Przegląd – ma na celu wgląd w dane składowane w repozytorium danych do ankiety 

danej jednostki: 

o brak możliwości edycji – edycja rekordu wymaga dokonania zmian w archiwum, a 

następnie ponownego przeniesienia rekordu do repozytorium ankiety; 

o istnieje za to możliwość usuwania (permanentnego, nie zaś przez zmianę flagi, jak w 

PBN sprawozdawczym). 



Przenoszenie – gotowe 



Przenoszenie – drobne poprawki 



Przenoszenie – drobne poprawki 

Artykuł musi być z czasopisma zagranicznego, jeśli: 
 czasopismo nie jest na liście A, B ani C 
 objętość >= 0.5 arkusza 
 co najmniej jeden autor afiliuje do jednostki  



Przenoszenie – grube poprawki 



Przenoszenie – grube poprawki 



Przenoszenie – połączone rozdziały 

Warunki zaliczenia rozdziałów do widoku umożliwiającego scalanie rozdziałów: 

 jeśli rozdział jest materiałem konferencyjnym ⇒ widok Gotowe do 

przeniesienia / poprawki; 

 jeśli rozdział ma jako źródło książkę, która nie ma informacji o liczbie 

arkuszy ⇒ widok Gotowe do przeniesienia / poprawki; 

 jeśli rozdział ma jako źródło książkę o objętości < 6 arkuszy arkuszy ⇒ 

widok Gotowe do przeniesienia / poprawki; 

 w przeciwnym razie ⇒ widok Scalaj w książkę. 



Przenoszenie – połączone rozdziały 



Przenoszenie – połączone rozdziały 



Przenoszenie – połączone rozdziały 



Przegląd danych do ankiety 



PBN – usprawnienia 

 Uwzględnianie historii nazwisk w ujednoznacznianiu i wyborze autora 

 

 Dodanie możliwości eksportu pracy jako książki niesprawozdawanej 

 

 Zmiana w książce – źródle rozdziału aktualizuje wszystkie rozdziały, w których 

zagnieżdżono taką książkę 

 

 Przycisk Zapisz jako niesprawozdawaną przy ręcznym dodawaniu nowej 

publikacji 

 

 Kopiowanie danych z książki zagnieżdżonej w rozdziale do tego rozdziału, np. 

nagrody, konferencja, autorzy 



Plan działania 

25.01 – wdrożenie modułu danych do ankiety na środowisko testowe. 
 
15.02 – wdrożenie modułu danych do ankiety na środowisko produkcyjne. 
Również w lutym: udostępnienie podręcznika modułu danych do ankiety, 
umożliwienie edycji pracy w archiwum z poziomu modułu danych do ankiety. 
 
15.03 – zamknięcie modułu sprawozdawczego w klasycznej aplikacji. 
Od tego momentu moduł sprawozdawczy jest tylko w nowej aplikacji, i tam będzie 
możliwość edycji danych archiwalnych bez konieczności odarchiwizowywania. 
 
UWAGA: moduł danych do ankiety jest tylko w nowej aplikacji!  


