
Załącznik do pisma RGIB/3/2022 

 

Uwagi techniczne i merytoryczne instytutów badawczych odnośnie pracy PBN i SEDN: 

 

1. Częste wyłączanie, zawieszanie lub prace serwisowe trwające nawet do kilku godzin dziennie, 

które w czasie tradycyjnych godzin pracy nie powinny mieć miejsca. Prace serwisowe powinno 

się wykonywać w godzinach nocnych. 

2. Powolne działanie lub komunikaty o wystąpieniu nieoczekiwanego błędu (brak możliwości 

zalogowania do systemu), braku połączenia z bazą danych i brakiem możliwości wyświetlenia 

danych. 

3. Częste wylogowywanie z systemu w trakcie pracy nad publikacją powodujące konieczność 

wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji, ponieważ system nie zapamiętuje tzw. 

wersji roboczej, do której można byłoby wrócić. 

4. Występujące problemy z prawidłowym transferem danych do systemu SEDN. Przez częstą 

aktualizację i wdrażanie nowych wersji systemów (zwłaszcza systemu PBN), dane 

przetransferowane do SEDN mają często inne wartości niż dane pierwotne (wprowadzane do 

PBN i POL-on 2). 

5. Praca wielu jednostek nad jednym rekordem (jedna publikacja – wielu współautorów z kilku 

jednostek) powoduje brak możliwości edycji w celu wprowadzenia poprawek przy autorach  

z jednostki, która pierwotnie rekordu (publikacji) nie wprowadzała. 

6. HUB Migracyjny – brak możliwości wyboru roli. Funkcja „wybierz rolę” nie działa. 

7. Niektóre projekty, które są wprowadzone prawidłowo w systemie POL-on, nie są widoczne  

w systemie SEDN. Spełniają kryteria ewaluacji, ale mają status "nie spełnia warunków 

ewaluacji".   

8. Wielokrotne wprowadzanie do bazy PBN tych samych informacji (np. słowa kluczowe, 

abstrakty). Dane do PBN wprowadzane są ręcznie tzn. bez korzystania z API i zasilania bazy 

danymi z instytutowego systemu do gromadzenia informacji o dorobku naukowym, w związku 

z tym wprowadza się, gdzie to możliwe wszystkie dostępne dane, niestety wielokrotnie mając 

do czynienia z podmienionymi lub usuniętymi linkami do informacji o publikacji, usuniętymi 

słowami kluczowymi, abstraktami, dodanymi niepotrzebnie informacjami czy artykuł jest 

recenzyjny czy nie. Przy ponad 950 publikacjach w Profilu Instytucji (jednego instytutu) nie ma 

możliwości, by każdego dnia sprawdzić wszystkie pod kątem ewentualnych zmienionych lub 

usuniętych danych. 

9. Brak dokładnej informacji o weryfikacji z bazą WOS. Zbyt duża liczba zweryfikowanych 

negatywnie publikacji, niedokładne wskazanie, które nazwiska autorów są błędnie 

zweryfikowane w WOS, wskazywane są nazwiska wszystkich autorów, po sprawdzeniu w obu 

bazach okazuje się, że nazwiska są w PBN i WOS (z zastrzeżeniem, że w PBN są aktualne 

nazwiska autorów z POL-on + nazwiska obcych autorów spoza POL-n zweryfikowane  

i poprawione na ile możliwe było dotarcie do danych o konkretnej osobie).  

10. W PBN są problemy z brakiem punktacji lub niewłaściwym naliczeniem punktów dla 

czasopism z listy MEiN. 

11. Utrudniony wybór tytułu czasopisma podczas wprowadzania opisu publikacji – wiele wersji 

tego samego tytułu w różnych kombinacjach z ISSN, e-ISSN, czasem również stroną 

internetową wydawcy z towarzyszącą ikoną MEiN, oraz bez ikony. 

12. Brak jednoznacznej identyfikacji czasopism naukowych w aplikacji PBN często zdarza się, że 

pod tym samym tytułem czasopisma i numerem ISSN aplikacja znajduje kilka pozycji zupełnie 

inaczej punktowanych. 

13. Nie ma spójności w liczbie publikacji w Profilu Instytucji w PBN i w SEDN.  

14. Niedokładne wyświetlanie informacji dla rozdziałów przypiętych do książki pod redakcją (do 

pliku xlsx nie pobiera się np. informacja o wydawcy i tytule monografii, z której pochodzą 

rozdziały).  

15. Uciążliwe aktualizowanie danych dla monografii i rozdziałów (po zaktualizowaniu danych dla 

monografii – książki pod redakcją np. ponowne dodawanie usuniętych w PBN danych dla tej 

publikacji – trzeba ponownie dodać wszystkie rozdziały).  



16. Przy wybieraniu / zmianie tytułu czasopisma / wydawcy / monografii domyślnie w PBN nie 

pokazuje się dotychczas przypisana pozycja z listy, należy wybrać inną, a w kolejnym kroku 

ponownie wrócić do listy i wybrać właściwy tytuł, wydawcę czy monografię – przy częstym 

automatycznym wylogowywaniu przez system może to spowodować błąd w przekazywanych 

do innych systemów danych.  

17. Zgłoszenia na HelpDesk – w przypadku negatywnej weryfikacji WOS w odpowiedzi 

standardowa formuła z Pomocy systemu, w przypadku braku punktacji – trzeba wielokrotnie 

zgłaszać i ponawiać ten sam problem, nadal brak rozwiązania problemu.  

18. Dane wprowadzone do PBN, POL-on są widoczne w SEDN dopiero kolejnego dnia. 

19. Brak możliwości pobrania z SEDN danych po wyliczeniach algorytmu do pliku xlsx do analizy. 

Na szkoleniach trenerzy OPI przekazali informację, że w SEDN zostaną udostępnione do 

pobrania szczegółowe raporty (np. warte uwagi byłyby raporty wskazujące niewykorzystane 

przez algorytm publikacje, a w podsumowaniu w zakładce Ewaluacja Kryterium I jest tylko 

liczba). 

20. Niezrozumiały jest proces weryfikacji publikacji w Web of Science (WoS). Wystarczy, że  

w WoS nazwisko autora nie zawiera polskich znaków, a w PBN to samo nazwisko zawiera 

polskie znaki i weryfikacja może być negatywna (podobnie jest z afiliacjami). 

21. Brak możliwości dodatnia instytucji finansującej projekt w module "projekty naukowe" innej 

niż znajdujące się na wybieralnej liście i tym samym brak możliwości zdobycia punktów za 

dany projekt − np. brak Ministerstwa Obrony Narodowej jako podmiotu, który finansuje 

projekty badawcze i badawczo-rozwojowe z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.  

22. Problemem dotyczycącym Państwowych Instytutów Badawczych jest nieuwzględnienie 

znacznej części projektów (w tym recenzowanych), których realizacja w Instytutach jest 

priorytetem Ministerstw, którym te Instytuty podlegają. Na przykład w przypadku Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi są to projekty np. Postęp Biologiczny, projekty celowe, projekty 

ARMIR. Stanowi to utratę możliwości oceny projektów na kwotę przewyższającą 10 mln.  

23. Ze względu na ciągłą aktualizację SEDN dochodzi do konieczności poprawy istniejących już  

w POL-onie danych, m.in. zapisów praw własności przemysłowej oraz projektów. Zapisy usług 

badawczych oraz komercjalizacji niektóre instytuty nie są w stanie weryfikować, ze względu 

na ich liczbę w systemie POL-on (brak czasu). 

24. Instytuty wciąż pracują na wersji SEDN DEMO. Z uzyskanej odpowiedzi od OPI wynika, że 

nie ma sensu w tym systemie zatwierdzać danych. „Uprzejmie informuję, że zatwierdzenie na 

obecnej wersji demo nic nie da, od strony technicznej mogą Państwo tego dokonać. 

Najważniejsza będzie wersja produkcyjna i ostateczna. Bardzo proszę śledzić aktualności 

SEDN”. Z tego wynika, że nie wiadomo kiedy będzie dostępna wersja do zatwierdzania i ile 

pozostanie czasu na weryfikację. Takie działanie OPI znacznie utrudnia prawidłowe wykazanie 

osiągnięć wykazywanych w ewaluacji. 

25. W ostatnich dniach obserwujemy, stale zmieniającą się ilość wypełnionych rekordów (slotów) 

mimo, że nic nowego nie jest wprowadzane do systemu. Ponadto niektóre publikacje z lat 2017 

i 2018, które były zamieszczane w czasopismach z listy B MNiSW, a które to czasopisma nie 

znalazły się na nowej liście czasopism, nie można wykorzystać w ewaluacji co jest niezgodne 

z zapisami jakie znalazły się w Ustawie.  

 

 


