INSTRUKCJA WYDRUKU BIBLIOGRAFII PUBLIKACJI
NAUKOWYCH PRACOWNIKÓW UMG Z SYSTEMU EXPERTUS

ORAZ

DOSTĘP DO INFORMACJI O UDZIALE
JEDNOSTKOWYM AUTORA W PUBLIKACJI
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INSTRUKCJAWYDRUKU BIBLIOGRAFII PUBLIKACJI NAUKOWYCH
PRACOWNIKÓW UMG Z SYSTEMU EXPERTUS
KROK 1
W pasku adresu przeglądarki wpisz URL: https://expertus.umg.edu.pl/expertus/bib/login.php
KROK 2
W polu identyfikator wprowadź swój login z systemu CUI (mail w domenie/subdomenie UMG)
oraz hasło (identyczne jak w CUI).

KROK 3
Wybierz z pola rozwijanej listy „Autor-raport” (1).
Wpisz swoje nazwisko i imię (2). Jeśli autor dostarczał wcześniej publikacje do Biblioteki UMG,
wówczas z listy podpowiada się nazwisko i imię z numerem ORCID i/lub PBNid. Należy je wybrać.
Następnie w polu Rok publikacji wybierz: zakres lat (3), a w polu wpisz lata od-do (4) /np.
20182019/ i kliknij na przycisk „SZUKAJ” (5).
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KROK 4
W celu pobrania danych o publikacjach naukowych w formie tabelarycznej (np. do wniosku
premiowego) wybierz z rozwijanej listy „Raport UMG” i poczekaj na wygenerowanie się tabeli w
formie podglądu do wydruku.

KROK 5
W celu wydrukowania wygenerowanego raportu wybierz opcję drukowania z zalecanym formatem
poziomym (landscape) i kliknij przycisk Drukuj. Dodatkowo raport możesz zapisać także do
formatu PDF.

Uwaga!
prezentowany podgląd wydruku (tutaj przeglądarka chrome w wer. ang.) może być inny z uwagi na
używaną przez użytkownika inną przeglądarkę internetową np. Safari, Firefox, MS Edge itp.
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DOSTĘP DO INFORMACJI O UDZIALE
JEDNOSTKOWYM AUTORA W PUBLIKACJI
W celu uzyskania dostępu do informacji o udziale jednostkowym należy najpierw wykonać KROK 1 i
2 ze strony 2 tego dokumentu.
KROK 3
Wybierz z pola rozwijanej listy „Autor-raport” (1).
Wpisz swoje nazwisko i imię (2). Jeśli autor dostarczał wcześniej publikacje do Biblioteki UMG,
wówczas z listy podpowiada się nazwisko i imię z numerem ORCID i/lub PBNid. Należy je wybrać.
Następnie w polu Rok publikacji wybierz: zakres lat (3), a w polu wpisz lata od-do (4) /np. 20182019/,
wybierz format ewaluacja (5) i kliknij na przycisk „SZUKAJ” (6).
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KROK 4
Sprawdź, czy w rozwijanej liście „Zmień format” (1) dokonano wyboru: ewaluacja.
Informacje o jednostkowym udziale autora w publikacji znajdziesz pod etykietą: Punktacja
dyscyplin – patrz czerwona ramka (2)
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