
Instrukcja powiązania identyfikatora 
ORCID (Open Researcher and 

Contributor ID)
z pracami w bazach Scopus oraz Web 

of Science 



Logujemy się w serwisie ORCID: 
https://orcid.org/signin.

https://orcid.org/signin


W zakładce „Add works”, 
wybieramy opcję „Search & link” 



POWIĄZANIE KONTA ORCID 
Z PRACAMI W BAZIE SCOPUS



Wybieramy opcję 
„Scopus - Elsevier”



Na podstawie Twoich danych (imię i nazwisko), 
system zaproponuje Ci profil(e) w bazie Scopus. 
Zaznacz właściwy profil, kliknij „Next”



Wybieramy z rozwijanej listy preferowaną 
nazwę swojego profilu i klikamy „Next”.

Sprawdzamy czy wszystkie wyświetlone prace są 
naszymi publikacjami, potwierdzając lub  
usuwając je poprzez wybór odpowiedniej ikony. 

W przypadku stwierdzenia braku publikacji, 
klikamy „Search for missing documents”, a po 
wyszukaniu tych brakujących, dołączamy je do 
profilu i klikamy „Next”.



Upewnij się, że na liście pozostały wyłącznie 
Twoje publikacje. 

Jeśli tak, kontynuuj klikając „Next”



Wpisujemy swój adres e-mail i 
klikamy „Send Author ID”.

Klikamy „Send my publication list” w celu 
wyrażenia zgody na przesłanie danych do 
ORCID przez Scopus.



POWIĄZANIE KONTA ORCID Z PRACAMI W 
BAZIE WEB OF SCIENCE



W celu powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazie Web of 
Science niezbędne jest posiadanie identyfikatora ResearcherID

Wchodzimy na stronę ResearcherID (https://www.researcherid.com/) 
(jeżeli korzystasz spoza siedzi uczelnianej np. z komputera prywatnego, 
wejdź przez link http://han.umb.edu.pl/han/researcherid/ ) 

Wybieramy opcję „Join Now It’s Free” w celu założenia identyfikatora 
ResearcherID.



Podajemy swoje dane (m.in. imię, nazwisko 
oraz adres e-mail i klikamy „Submit”. 

Na podany przez nas adres mailowy otrzymany 
wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
Po kliknięciu w link zaloguj się na swoje konto 



Przy pierwszym logowaniu zostaniesz zapytany 
o posiadanie konta Publon. Kliknij „Remind
me later”



Przy pierwszym logowaniu 
zostaniesz zapytany o 
posiadanie numeru ORCID. 

Wybierz „I already have an
ORCID record” i kliknij 
„Remind me later”



Wybierz „Add Publications”



Wybierz „Search Web of Science 
Core Collection”



Wprowadź swoje nazwisko i imię, bądź 
pierwszą literę imienia. 

Pamiętaj, by w przypadku zmiany nazwiska 
wykonać dwa osobne wyszukiwania. Wybierz 
"Search"

Zweryfikuj listę publikacja. 
Zaznacz check boxem swoje publikacje.
Kliknij „Add”
Otrzymasz komunikat że publikacje zostały 
dodane do Twojego konta



Wejdź w „My Researcher Profile”

Aby połączyć publikacje z Researcher ID z 
identyfikatorem ORCID wybierz „Exchange 
Data with ORCID”



Wybieramy opcję „Send ResearcherID
publications to my ORCID account” a 
następnie potwierdzamy autorstwo publikacji 
zaznaczając odpowiednie check boxy i klikamy 
„Send”



Zaznaczamy publikacje do wysłania do profilu 
ORCID i klikamy „Send”



Logujemy się w serwisie ORCID: 
https://orcid.org/signin.

https://orcid.org/signin


Po trwającym chwilę przetwarzaniu danych przez 
system, zobaczysz komunikat potwierdzający 

przesłanie prac do ORCID


