
Jak założyć identyfikator 
ResearcherID (Web of Science)  

i powiązać konto z profilem ORCID? 



W przypadku posiadania już identyfikatora 
ResearcherID należy go powiązać z profilem 

ORCID. 

W przypadku nieposiadania identyfikatora 
ResearcherID należy go najpierw założyć w bazie 

Web of Science, a dopiero potem powiązać  
z profilem ORCID. 

 



Należy wejść na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Lublinie, www.bg.up.lublin.pl i w zakładce: Zasoby wybrać: Bazy danych 



Należy wybrać bazę Web of Science 



W przypadku nieposiadania konta w bazie Web of Science, najpierw należy się 
zarejestrować. Z zakładki „Sign In” należy wybrać  „Register”. 



W oknie dwukrotnie wprowadź adres e-mail. Kliknij „Continue”. 
Na podany adres e-mail przesłany zostanie wiadomość z kodem 
weryfikacyjnym. 



W kolejnym oknie należy wpisać kod weryfikacyjny z wiadomości  
e-mail. 



W formularzu należy wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe* 
oraz kliknąć „Submit”. Rejestracja została ukończona. 



Po zalogowaniu, z zakładki „Tools” i należy wybrać ResearcherID 



Po przełączeniu na stronę ResearcherID należy zalogować się 
 podając dane jakimi logowaliśmy się do bazy Web of Science. 
 



W formularzu uzupełniamy pola oznaczone jako obowiązkowe. 
Prosimy zwrócić uwagę na formę zapisu nazwy Instytucji: 

 University of Life Sciences  
in Lublin 



Akceptujemy warunki licencji. 

Researcher ID został utworzony.   
Aby się zalogować do profilu należy kliknąć: 
„Click here to login to ResearcherID”. 



W kolejnych dwóch krokach należy odmówić powiązania z Publons oraz Orcid. 
Dopiero po dołączeniu prac do Researcher ID powiążemy je z profilem Orcid. 



Aby uzupełnić profil ResearcherID o prace indeksowane  
w Web of Science należy kliknąć: „Add”. 



Następnie wybrać: Search Web of Science Core Collection 



Wyświetli się pole z domniemanym nazwiskiem i inicjałem.  
Nazwisko musi być bez polskich znaków. 



Na liście wyników należy zaznaczyć swoje prace i następnie kliknąć: „Add”. 
Prace zostały przypisane do konta ResearcherID i znajdują się w zakładce  
„My publications” 



Po przesłaniu prac kliknij „Return to My Researcher Profile” lub  
„My Researcher Profile”. 



Po wyświetleniu się listy publikacji w „My Publications” należy wybrać:  
„Get or associate an ORCID”. Następnie zgodzić się na autoryzację. 



Należy potwierdzić chęć połączenia ResearcherID z profilem Orcid. 
Następnie wysłać publikacje klikając przycisk „Go”. 



Z listy publikacji należy wybrać te, które chcemy przesłać do profilu Orcid. 



Należy potwierdzić autoryzację. 



Publikacje zostały pomyślnie wysłane. 



Na profilu Orcid wyświetli się identyfikator ResearcherID i lista publikacji. 



ORCID nie pobiera automatycznie informacji  
o pojawieniu się nowych publikacji w bazie Web 
of Science. 

Każdy autor musi pamiętać, aby nowe prace 
dodawać samodzielnie po ich zaindeksowaniu  
w bazie Web of Science do identyfikatora 
ResearcherID, a następnie przesłać je do profilu 
ORCID. 


