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Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 28 czerwca 2021 r. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupach
pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i doktoranci
odbywający kształcenie w szkole doktorskiej oraz inne osoby prowadzące
działalność naukową w Politechnice Warszawskiej mają obowiązek
posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID
(Open Researcher and Contributor ID)
utworzonego na platformie ORCID.

Utworzony na platformie ORCID profil powinien zawierać oficjalną nazwę
Politechniki Warszawskiej w języku angielskim: Warsaw University of
Technology oraz być otwarty i dostępny publicznie

Podstawa prawna

https://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2021/Zarzadzenie-nr-56-2021-Rektora-PW-z-dnia-28-06-2021
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◼ Otwórz stronę https://orcid.org/ i kliknij na SIGN In/REGISTER (1),
a następnie Register now
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Procedura zakładania konta
składa się z trzech etapów
(ekranów). Wypełnij wskazane
pola, kliknij NEXT (2,3), żeby
przejść dalej

Rejestracja w ORCID
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Na ekranie Visibility settings określ kto może zobaczyć
twój profil:

◼ Everyone - profil publiczny (dane są widoczne dla
wszystkich) (4)

◼ Trusted Organizations – tylko dla zaproszonych (dane
są widoczne tylko dla wybranych odbiorców)

◼ Only me – profil prywatny (dane są widoczne jedynie
dla właściciela profilu)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56/2021 Rektora Politechniki
Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2021 utworzony na
platformie ORCID profil, powinien być otwarty i dostępny
publicznie (opcja Everyone)

Po uzupełnieniu danych kliknij REGISTER (5)

Rejestracja w ORCID
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◼ Na podany w formularzu e-mail otrzymasz wiadomość o założeniu konta.
Aby zakończyć procedurę tworzenia konta, potwierdź, że jesteś właścicielem adresu
e-mail. Wiadomość zawiera także twój numer ORCID oraz link do profilu

Rejestracja w ORCID
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◼ Numer ORCID jest widoczny na twoim profilu pod imieniem
i nazwiskiem w sekcji ORCID ID

Rejestracja w ORCID

0000-0002-0125-856X



8

◼ Możesz przejść do uzupełniania własnego profilu podając dane biograficzne,
wykształcenie, miejsce zatrudnienia, udział w projektach i grantach, dołączyć własne
publikacje

Rejestracja w ORCID

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora profil ORCID
powinien zawierać oficjalną nazwę
Politechniki Warszawskiej w języku angielskim:
„Warsaw University of Technology”.
Jeżeli jesteś:
▪ pracownikiem – podaj tę nazwę w sekcji

"Employment"; można także uzupełnić
pole "Department" wpisując nazwę
podstawowej jednostki organizacyjnej, np.
wydziału, a także sekcję "Educations and
qualifications"

▪ doktorantem – podaj tę nazwę w sekcji
"Educations and qualifications"
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Jeśli masz pytania 
skontaktuj się z nami

repozytorium.bg@pw.edu.pl

tel. 234 60 74 (pon.-pt. 9:00-16:00)

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi materiałami instruktażowymi w zakładce
"Ewaluacja w PW - instrukcje" na stronie internetowej BGPW. Dotyczą one postanowień
wskazanych w zarządzeniach Rektora PW odnośnie Kryterium I w ewaluacji

mailto:repozytorium.bg@pw.edu.pl
https://bg.pw.edu.pl/index.php/ewaluacja-bibliometria/instrukcje

