
Jak dodać publikacje do konta w 

systemie ORCID



Dwa warunki ewaluacji

1. warunek ewaluacji: oświadczenie upoważniające

Art. 265 ust. 13. Osoba, której osiągnięcia są wykazywane 

na potrzeby ewaluacji, składa oświadczenie upoważniające 

dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach 

poszczególnych dyscyplin, o których mowa w art. 343 ust. 
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2. warunek ewaluacji  - ORCID 





Obowiązek umieszczania publikacji w systemie ORCID

Zgodnie z art. 265 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce „monografie naukowe i artykuły 

naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli informacje o nich są 

umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem 

elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z 

międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów 

wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. (…)” – oznacza to, że jeśli 

publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie 

będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji.

Informacje wprowadzają do bazy danych osoby prowadzące 

działalność naukową.

Dyscypliny sztuki:  jeśli efektem ich pracy nie są ani monografie ani 

artykuły naukowe, nie mają obowiązku posiadania konta ORCID.



Obowiązek umieszczania publikacji w systemie ORCID

Ważne: w ORCID umieszczamy publikacje, które wezmą udział w 

ewaluacji a więc te, do których zostały złożone oświadczenia; tego 

wymaga rozporządzenie.

Inne publikacje „nie przeszkadzają”



Publikacje można dodawać bezpośrednio w profilu ORCID 

albo przesyłać je z Profilu Autora w PBN do bazy ORCID.



Dodawanie publikacji 

bezpośrednio w 

profilu ORCID



Profil ORCID



Opcja visibility everyone pozwala być widzialnym i rozpoznawalnym, m.in. przez 

wydawców, grantodawców. Te ustawienia można w każdej chwili zmienić. Można je 

też zmieniać na poziomie poszczególnych komponentów profilu (np. przy każdej 

publikacji)

Warunek aby uzyskać możliwość przesyłania publikacji z systemu PBN 2.0 do 

ORCID



Swój dorobek naukowy (Works) możemy uzupełnić na wiele sposobów:

I.Importując dane z innych baz danych (np. Scopus) (Search & link)

II.Dodając publikację za pomocą identyfikatora DOI (Add DOI)

III.Importując dane z pliku w formacie BibTex* (Import BibTeX)

IV.Wpisując dane ręcznie (Add manually)

Do gromadzenia informacji o publikacjach służy 
sekcja Works i opcja Add Works



I. Importowanie danych z bazy Scopus

Po zalogowaniu na profil Orcid należy kliknąć Addworks, Search& link



Z listy wyników należy wybrać bazę Scopus



Pobranie danych z innych systemów informacyjnych wymaga zawsze 

autoryzacji przesyłanych danych



Po przekierowaniu do bazy Scopus należy zaznaczyć swój profil



Z listy należy wybrać preferowaną nazwę profilu



Następnie należy wybrać swoje publikacje. 

Jeśli któraś z prac nie należy do danego autora, można ją na tym etapie 

wykluczyć. Używa się do tego ikony krzyżyka.



Należy się upewnić, że wszystkie dane są poprawne.



Po zatwierdzeniu publikacji pojawi się prośba o weryfikację za pomocą adresu e-mail.



Należy wyrazić zgodę na przesłanie danych ze Scopusa do Orcida



II. Dodawanie publikacji za pomocą identyfikatora DOI (Add DOI)

Po kliknięciu Add DOI pojawi się okno, w którym należy wpisać identyfikator DOI publikacji. 



Następnie pojawi się automatycznie uzupełniony formularz dodanego rekordu.



Co zrobić, jeśli się pojawi poniższy komunikat?



Skorzystać z bazy Crossref Metadata Search







W bazie Crossref możemy również wyszukiwać po tytule





III. Importowanie danych z pliku w formacie BibTex* (Import BibTeX)

Z opcji Add
works należy 
wybrać Import 
BibTeX

Należy dołączyć przygotowany wcześniej plik. 
Wiele baz umożliwia pobranie danych 
bibliograficznych w formacie BibTeX



Taką możliwość daje baza BASE



Po wybraniu bazy z listy przenosimy się do listy zaindeksowanych wyników 
związanych z danym profilem. Wyniki możemy filtrować



Zaznaczamy publikacje, które chcemy zaimportować do ORCID i 
wybieramy opcję Eksportuj BibTex



Z bazy BASE możemy również wysyłać pojedyncze publikacje.
Wymaga to jednak założenia konta w tej bazie



Po kliknięciu na CLAIM zostaniemy poproszeni o 
zalogowanie się; jeśli nie mamy konta wybieramy 
opcję „Załóż nowe konto”



Po zalogowaniu zostaniemy przekierowani do strony, na 
której będziemy mogli wysłać publikację do ORCID



IV. Ręczne dodawanie publikacji (Add manually)

Wybierając opcję Add manually możemy ręcznie wprowadzać opisy publikacji. Po 
wybraniu tej opcji wyświetli się formularz. Uzupełniamy go zgodnie z opisanymi polami.



Gwiazdką są oznaczona pola obowiązkowe

Po wypełnieniu formularza należy 

nacisnąć Add to list, aby umieścić 

rekord na profilu w ORCID



Jak wypełnić formularz?

Punkty oznaczone *są obowiązkowe.1*. 

Wybierz typ dokumentu:

1* Należy wybrać kategorię pracy –

Publication (Publikacja), 

Conference(Konferencja), Intellectual

property (Własność intelektualna), Other

(Inne).



2*. Wpisujemy: tytuł*,tłumaczenie 
tytułu, podtytuł, wydawcę oraz rok 
wydania.

3.W Citation możemy zaproponować  
sposób cytowania danej publikacji, 
który uwzględni współautorów.



4.W Work identifierswprowadzamy dentyfikator dokumentu. 
Możemy wykorzystać ISBN, ISSN, DOI, Scopus Identifier, Web 
of Science Identifier i wiele innych. Po rozpoczęciu wpisywania 
system podpowiada możliwości.

Możemy dodać więcej niż jeden identyfikator korzystając 
zopcji Add other identifier oraz określić związek 
publikacji z identyfikatorem

5.Określ związek publikacji z identyfikatorem



6.Jeżeli publikacja dostępna jest online należy podać 
adres URL, pod jakim się znajduje

7. Wybierz języki kraj publikacji.

8. Potwierdź dodanie rekordu klikając Add to list



Dodawanie publikacji  

z poziomu Profilu 

Autora w PBN do 

bazy ORCID







Utworzenie profilu autora pozwala na zarządzenie publikacjami oraz na 
wysyłanie ich na ORCID

Za pomocą połączenia konta w PBN z numerem 

ORCID ID, system PBN umożliwia, po wyrażeniu 

odpowiednich zgód, wysyłanie w bardzo łatwy 

sposób publikacji w nim zgromadzonych na 
osobiste konto autora w ORCID



Aby uzyskać możliwość przesyłania publikacji z systemu PBN 
2.0 do ORCID należy spełnić następujące warunki:

a) przynajmniej raz 

zalogować się do 

systemu PBN 2.0 za 
pomocą ORCID



b) Ustawić opcję widoczności na profilu ORCID: Everyone



Aby było możliwe wysłanie publikacji z Profilu Autora do bazy 

ORCID należy wcześniej umieścić publikacje na Profilu Autora. W tym 
celu należy zalogować się na swoje konto PBN.

• Warunkiem wyświetlania publikacji w Oficjalnym 

Profilu Autora jest utworzenie przez niego Profilu 

oraz dodanie publikacji do tego profilu.

• Publikacje nie są automatycznie 

umieszczane w Profilu Autora.

• Publikacje będą widoczne w Oficjalnym Profilu 

Autora, dopiero po wykonaniu przez autora 

dodatkowej akcji –przypięcia publikacji do 
Profilu



Jak dodać publikacje do Profilu Autora? 

Po zalogowaniu się do PBN przechodzimy do Profilu Autora



W Profilu Autora prezentowany jest numer 

ORCID i dostępne są 3 widoki



Publikacje możemy dodać na różne sposoby, jednym z nich jest skorzystanie z 

zakładki Sugestie dorobku do dodania

System wskaże wszystkie publikacje, które pasują do 

profilu i które można do niego przywiązać.



Należy odszukać publikacje oznaczone ikonką określającą procentowy 

poziom prawdopodobieństwa i klikając przycisk „dodaj” dodać ją do 

profilu









Zarządzanie Profilem Autora – wysyłanie 

publikacji do ORCID 

Zakładka Zarządzanie Profilem Autora prezentuje wszystkie publikacje, które 

autor przypiął do swojego profilu wraz z informacją czy znajdują się one na 

jego koncie w systemie ORCID. Cały dorobek naukowy, który znajduje się w 

tej zakładce jest również prezentowany w Oficjalnym Profilu Autora.



Przesyłanie publikacji do ORCID



Publikacje przesłane do ORCID



Ręczne dodawanie publikacji



Ręczne dodawanie publikacji


