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Zarządzenie Nr 4 /2018 
Rektora Politechniki Łódzkiej 
z dnia 1 czerwca 2018 roku 
w sprawie kont ORCID dla nauczycieli akademickich 
w Politechnice Łódzkiej 

Na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz § 15ust. 1, 2 i 3 Statutu Politechniki 
Łódzkiej, zarządzam, co następuje: 

§ 1 
1. Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym 
zobowiązany jest posiadać elektroniczny identyfikator naukowca ORCID (Open Researcher 
and Contributor ID) zgodny z międzynarodowymi standardami, zwany dalej ORCID ID, 
powiązany z dorobkiem tego nauczyciela w innych bazach danych. 
2. Instrukcja tworzenia ORCID ID i powiązania go z dorobkiem nauczyciela akademickiego, 
stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 2 
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam prorektorowi właściwemu do spraw nauki. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2018 r. 



 

Gdzie znaleźć?
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Załącznik
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Załącznik do Zarządzenia Rektora Politechniki Łódzkiej (...)

Instrukcja określa tworzenie ORCID ID i powiązania go z dorobkiem nauczyciela. 

Uwagi wstępne: 
    1. Wskazane jest, by wszystkie czynności przeprowadzić będąc w sieci 
komputerowej Politechniki Łódzkiej

    2. Synchronizacja dorobku naukowego w bazach Web of Science i SCOPUS z 
profilem ORCID wymaga posiadania konta imiennego w SCOPUS, Web of Science 
(WOS), ResearcherID i ORCID. 

    3. Instrukcja opisuje także zakładanie konta w bazie SCOPUS i WOS, oraz konta 
w systemie ResearcherID. 
    4. Przedstawione procesy mogą się zmieniać wraz z upływem czasu dlatego 
należy zawsze czytać pojawiające się na ekranie komunikaty i postępować zgodnie z 
podanymi tam instrukcjami. 



 

Instrukcja
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Instrukcja uzyskania identyfikatora ORCID:
    1. Wejść na stronę http://orcid.org/ 
    2. Wejść w link „Register Now” (https://orcid.org/register/) . 
    3. Wypełnić formularz rejestracyjny (...) ORCID. 
    4. Wyrazić zgodę na warunki serwisu i dokonać rejestracji. 
    5. Zaleca się późniejsze uzupełnienie informacji w profilu naukowca, (...)

Uzyskanie identyfikatora ResearcherID w bazie Web of Science (WOS) i łączenie z profilem ORCID: 
    1. Wejść na stronę http://webofknowledge.com/ 
    2. Z menu „Sign In” wybrać „Register” i dokonać rejestracji konta w bazie WOS. 
    3. Zalogować się do WOS poprzez „Sign In/Sign In”. 
    4. Będąc zalogowany do bazy WOS, rozwinąć menu „My tools” i wejść w „ResearcherID”. 
    5. Wypełnić formularz rejestracyjny ResearcherID. 
    6. Po otrzymaniu numeru ResearcherID można (...) połączyć konto ResearcherID z kontem ORCID. 
    7. Po otrzymaniu numeru ResearcherID należy wyszukać i przypisać (...) swoje publikacje znalezione w WOS. 
    8. Po przypisaniu publikacji do ResearcherID, kliknąć link „Exchange Data With ORCID” (...). 

Rejestracja w bazie SCOPUS, tworzenie profilu SCOPUS i łączenie z profilem ORCID: 
    1. Wejść na stronę: http://scopus.com/ 
    2. Dokonać rejestracji konta w portalu SCOPUS (kliknąć „Register” i wypełnić formularz rejestracyjny). 
    3. Po dokonaniu rejestracji, zalogować się na swoje konto w SCOPUS (link: Login). 
    4. Wyszukać swój profil (lub profile) podając swoje nazwisko i imię w wyszukiwaniu autorów. 
    5. Zidentyfikować swój profil główny i przejść do niego klikając w podstawową wersję nazwiska. 
    6. W profilu autora kliknąć „Add to ORCID” by zsynchronizować dane z profilu SCOPUS z profilem ORCID. 



 

Podobna instrukcja
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https://canberra.libguides.com/c.php?g=599294&p=4149320


 

Identyfikatory
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https://pl.wikipedia.org/wiki/ORCID

Wprowadzenie identyfikatorów autorów i współautorów publikacji naukowych 
jest odpowiedzią na brak możliwości jednoznacznej identyfikacji autorów za 
pomocą ich imion i nazwisk. Istnienie identyfikatorów sprzyja organizowaniu 
nauki w przestrzeni elektronicznej. Niejednoznaczności w określaniu autorstwa 
publikacji miewają swoje źródła m.in. w:
● braku gwarancji unikalności imion i nazwisk,
● zmianie nazwiska (np. w wyniku małżeństwa),
● problemach zachodzących przy odpowiednim szeregowaniu kolejności 

imienia i nazwiska wynikających z różnic kulturowych,
● niekonsekwencji w stosowaniu skrótów imion,
● różnic w zapisie graficznym (np. obce danej kulturze znaki diakrytyczne),
● błędach typograficznych (tzw. literówkach),
● zmianie afiliacji w trakcie trwania kariery naukowej

https://pl.wikipedia.org/wiki/ORCID


 

Identyfikatory
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http://apps.webofknowledge.com/


 

Bazy, identyfikatory, serwisy
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 Serwisy 
społecznościowe

Identyfikatory
autorów

Bazy danych
publikacjiKto za

tym stoi



 

Google Scholar
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https://scholar.google.pl

https://scholar.google.pl/
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Web of Science
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http://apps.webofknowledge.com

http://apps.webofknowledge.com/


 

Web of Science
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ResearcherID
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ResearcherID Badge
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ResearcherID Labs
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http://labs.researcherid.com

http://labs.researcherid.com/


 

Scopus

17/21

https://www.scopus.com

https://www.scopus.com/
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Nauka polska
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http://nauka-polska.pl

http://nauka-polska.pl/


 

Co mamy założyć?
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Podsumowanie
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Idea tworzenia globalnych, unikalnych identyfikatorów dla środowiska naukowego jest
stopniowo wdrażana w życie i zapewne będzie ułatwieniem dla wielu środowisk
zarządzających wiedzą. Integracja systemów informatycznych, wykorzystanie stałych
identyfikatorów obiektów pozwoli na przypisanie badań do osoby, zapewni precyzyjną
identyfikację naukowców z obszarami ich aktywności zawodowej, niezależnie od
instytucji i kraju w jakim obecnie pracują. Unikalny identyfikator używany przez cały
okres aktywności zawodowej ułatwi dokumentowanie i raportowanie badań oraz
usprawni procesy zarządzania projektami naukowymi.

Identyfikacja autorów w serwisach dla naukowców na przykładzie ORCID
Jolanta Przyłuska, Justyna Ortman, Anna Radomska
Dział Zarządzania Wiedzą
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Źródło:
https://intrepidnow.com/business/not-a-barcode/

https://intrepidnow.com/business/not-a-barcode/
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