
Instrukcja do korzystania z czasopism SIGMA-NOT spoza Uczelni. 
 
1. załóż konto w serwisie 
– rejestracja na stronie: https://www.sigma-not.pl/register.jsf 
– należy podać email poczty UWM (@uwm.edu.pl; @student.uwm.edu.pl) 
– zignoruj komunikat o emailu potwierdzającym założenie konta 
– na tym etapie system niczego nie sprawdza 
 
2. zaloguj się do serwisu 
– w prawym górnym rogu ekranu pojawi się informacja o naszym koncie, na razie pusta 
 
3. wybierz interesujące Cię czasopismo 
– w lewym rogu ekranu trzy kreski 
– wykaz 25 czasopism, które są wykupione przez UWM znajdziesz niżej 
 
4. przewiń ekran aż pojawi się: "Dostęp poprzez bibliotekę" 
– z rozwijalnej listy wybierz: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Tak, 
rejestracja w Portalu | @uwm.edu.pl; @student.uwm.edu.pl 
– kliknij przycisk Uzyskaj dostęp! 
– dopiero w tym momencie system sprawdzi, czy wybrałeś UWM | jesteś zarejestrowany i 
zalogowany w Portalu |Twój email jest w domenie: @uwm.edu.pl; @student.uwm.edu.pl 
– teraz wybierz przycisk: Wyślij prośbę! 
 
5. sprawdź pocztę, to na nią powinien przyjść link aktywacyjny 
– Dzień dobry, Witamy w Portalu Informacji Technicznej SIGMA-NOT.PL! Otrzymaliśmy 
Twoją prośbę o aktywację dostępu studenckiego. Aby potwierdzić kliknij w link 
aktywacyjny. Uwaga, link jest ważny 3 dni. 
– kliknij w link aktywacyjny 
 
UWAGA! – linki przychodzą z opóźnieniem, należy uzbroić się w cierpliwość 
 
6. Masz już dostęp do pierwszego tytułu.  
Dostęp do każdego z 25 tytułów trzeba zrobić OSOBNO 
 
• W swoim koncie na portalu możesz sprawdzić do jakich czasopism już masz dostęp. 

• Na razie dostęp jest możliwy do 31 grudnia 2020 r. 

 
 
Lista e-czasopism wydawnictwa SIGMA-NOT prenumerowanych przez UWM w Olsztynie: 
 
1. Atest 
2. Aura 
3. Chłodnictwo 
4. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 
5. Dozór Techniczny 
6. Elektronika 
7. Gaz Woda i Technika Sanitarna 
8. Gospodarka Mięsna 
9. Gospodarka Wodna 
10. Hutnik Wiadomości hutnicze 
11. Inżynieria Materiałowa 
12. Materiały Budowlane 
13. Ochrona przed Korozją 
14. Opakowanie 
15. Problemy Jakości 
16. Przegląd Elektrotechniczny 
17. Przegląd Gastronomiczny 



18. Przegląd Geodezyjny 
19. Przegląd Piekarski i Cukierniczy 
20. Przegląd Techniczny 
21. Przegląd Zbożowo-Młynarski 
22. Przemysł Chemiczny 
23. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 
24. Przemysł Spożywczy 
25. Wiadomości Elektrotechniczne 


