Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 343 ust. 1, pkt 3 zobowiązuję
wszystkich pracowników naukowych do posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca w
międzynarodowym systemie ORCID (Open Research and Contributor ID).
ORCID służy do jednoznacznej identyfikacji autora oraz jego dorobku poprzez osobiste
uwierzytelnianie autorstwa. Likwiduje problem identyfikacji autorów posiadających popularne
nazwiska i działających w tej samej dziedzinie nauki. Precyzuje tożsamość osób, które zmieniły
nazwisko lub afiliację, a także eliminuje problem różnych wersji zapisu imienia i nazwiska. Jest
rekomendowany przez wiodące instytucje i wydawców naukowych. Wymagany jest podczas zgłaszania
prac do publikacji w takich wydawnictwach jak np. Elsevier, IEEE, Springer, Wiley a także od osób
składających wnioski grantowe np. w programie HORYZONT 2020.
Rejestracja identyfikatora jest bezpłatna, należy jej dokonać w terminie do 30 listopada 2018 r.
Aby uzyskać numer ORCID należy:
o
o
o
o
o
o

wejść na stronę www.orcid.org,
wybrać krok 1- Register now,
wypełnić obowiązkowe pola,
oznaczyć dostępność do swojego profilu (profil publiczny, profil tylko dla zaproszonych,
profil prywatny),
po zaakceptowaniu regulaminu należy kliknąć na Register,
na podany w formularzu e-mail zostanie przesłana wiadomość o utworzeniu konta,
identyfikator ORCID i link, na który należy kliknąć, aby zakończyć rejestrację.

Dalej należy uzupełnić profil autora i wprowadzić dane dotyczące:
o zatrudnienia,
o publikacji,
o wykształcenia
o udziału w projektach badawczych.
Informacje o posiadanym numerze ORCID należy przekazać do Biblioteki Głównej na adres:
bibliogr@up.poznan.pl
Polecamy:
Materiały filmowe przygotowane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu i Studio Filmowe UAM
objęte licencją Creative Commons CC BY.
o
o
o

Zakładanie konta w ORCID
Edycja profilu w ORCID
Dodawanie publikacji w ORCID

Materiały szkoleniowe na platformie ORCID
Warsztat badacza – Blog Emanuela Kulczyckiego ORCID – identyfikator, który każdy naukowiec
powinien mieć
Filmy instruktażowe Biblioteki Politechniki Gdańskiej udostępnione na platformie YouTube na licencji
CC-BY-ND
o
o
o
o

Tworzenie profilu naukowca w serwisie ORCID
Jak połączyć profil ORCID z Researcher ID w bazie Web of Science?
Jak połączyć profil ORCID z profilem w bazie Scopus?
Jak zmienić adres e-mail w profilu ORCID?

