
Osoba, która będzie pracowała w HUBie, powinna mieć przypisaną rolę Importera Publikacji dla Uniwersytetu 
Warszawskiego (poza swoją w Jednostce) 

 

 

 

Żeby zalogować się do HUBa, należy kliknąć w górnym lewym roku w kwadraty, a następnie wybrać HUB Migracyjny: 

 

 

 

 

 

 

 



W HUBie trzeba w prawym górnym rogu kliknąć w swoje dane, a następnie w polecenie Wybierz rolę 

 

Klikamy na rolę Importer Publikacji – Uniwersytet Warszawski 

 

 

Przeniesie nas do HUBa, który pokaże dane dla całego Uniwersytetu Warszawskiego. Żeby zobaczyć tylko swoją 
Jednostkę należy kliknąć w polecenie Zdarzenia z błędami  

 

 

Tutaj mamy możliwość przefiltrowania prac tylko ze swojej Jednostki. Wybieramy swoją Jednostkę i wciskamy Filtruj 

 



Rozwijając każdą publikację możemy zobaczyć jakie dane należy poprawić w Module Sprawozdawczym 

 

Tu np. system wskazuje, że należy poprawić język w publikacji, a ponadto że została przypisana do konferencji 
nieindeksowanej w Scopus lub Web of Science.  

Klikając w znaczek Szczegóły  
zostaniemy przekierowani do informacji zamieszczonej w aktualnym PBN. Należy się zalogować w Module 

Sprawozdawczym, przejść do publikacji i naprawić problem (w tym przypadku usunąć informację o konferncji). 

 

Uwaga: po wejściu do Modułu Sprawozdawczego – żeby szybciej system chodził – należy znowu wybrać kontekst 
WORK_IMPORTER dla swojej Jednostki 

 

…a następnie znaleźć publikację i poprawić.  

RADA: Dobrze jest zostawić sobie w jednej zakładce HUB, a w drugiej Moduł Sprawozdawczy. Wtedy po kliknięciu prawą 
myszą w HUBie w szczegóły, wybieramy polecenie Otwórz odnośnik w nowej karcie - przekieruje nas od razu do 
naszego Modułu Sprawozdawczego  

 



Kilka wskazówek: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Te i inne porady znajdą Państwo również na stronie  

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/migracja-danych/  
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