ORCID - rejestracja w systemie
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac
naukowych. Po rejestracji w systemie każdy autor otrzymuje unikalny identyfikator numeryczny, składający
się z 16 cyfr podzielonych na cztery części dywizami.
Korzyści z posiadania profilu ORCID to m.in.:


jednoznaczna identyfikacja – identyfikator ORCID odróżnia autorów o jednakowych nazwiskach,
łączy różne brzmienia i wersje nazwisk jednej osoby
 promocja dorobku - ORCID ID zwiększa widoczność publikacji pracownika naukowego i pośrednio
dorobku Uczelni na arenie międzynarodowej
Ponadto:
 identyfikator ORCID jest bezpłatny, ogólnodostępny i uniwersalny, niezależny od komercyjnych
systemów i rozwiązań
 informacje o autorze i jego publikacjach są zebrane w jednym miejscu
 ORCID implementuje dorobek naukowy autora z innych baz i systemów takich jak np. Scopus,
ResearcherID, CrossRef
 do profilu ORCID można wprowadzić swoje inne publikacje, również te niezarejestrowane w bazach
międzynarodowych
 ORCID jest rekomendowany przez wiodących wydawców; wymagany jest podczas rejestracji prac do
publikacji w takich wydawnictwach jak np. IEEE, Elsevier, Springer i Wiley
 Coraz częściej wydawcy przy nazwisku autora podają logo ORCID, które jest linkiem do profilu autora
 identyfikator ORCID będzie w przyszłości zalecany w Polsce do weryfikacji dorobku publikacyjnego
(założenie do Ustawy 2.0)
Jak się zarejestrować?
Aby założyć profil, należy wejść na stronę https://orcid.org/ i wybrać Register for an ORCID ID lub Register
now.
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Na ekranie zostanie wyświetlony formularz rejestracyjny.
Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza oznaczonych *, system utworzy rekord użytkownika.

Należy określić, kto może
zobaczyć profil:
 (dane widoczne dla wszystkich)
 (tylko dla wybranych odbiorców)
 (dane widoczne jedynie dla
właściciela profilu

Na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie wysłany link aktywacyjny. Po kliknięciu w ten link profil
zostanie aktywowany.
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Po rejestracji profil użytkownika zawiera jedynie podstawowe dane i wymaga uzupełnienia:

Po lewej stronie witryny jest widoczne imię i nazwisko oraz identyfikator użytkownika. Poniżej, w zakładce
Also known as, można podać warianty zapisu imienia i nazwiska lub wcześniej używane nazwiska.
Zakładka Keywords pozwala na dodanie słów kluczowych charakteryzujących zainteresowania naukowe
autora. Każde słowo kluczowe wpisujemy w oddzielnym polu, kolejne pola dodajemy wybierając znak "+"
znajdujący się w lewym dolnym rogu pola edycji słów kluczowych, które można otworzyć klikając w ikonę
.
Zakładka Websites służy do zamieszczenia linków do stron zewnętrznych, np. własna strona www, link do
wykazu publikacji danego autora w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH.
U góry środkowej części strony przewidziano miejsce na wpisanie krótkiej biografii. Poniżej znajdują się
zakładki: Education, Employment, Funding, Works, które można edytować, dodając informacje za pomocą
umieszczonych po prawej stronie przycisków +Add…” Publikacje (zakładka Works) można importować
z innych systemów, narzędzi lub baz (np. ResearcherID, Scopus), dodawać ręcznie lub jako plik BibTeX.
Afiliację należy podawać zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2011 Rektora AGH z dnia 31 maja 2011. Prawidłowa
afiliacja w języku angielskim brzmi „AGH University of Science and Technology”.
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Formularz ręcznego dodawania publikacji wygląda następująco:

Wymagane jest wypełnienie pól oznaczonych *.

W polu Work category z listy rozwijalnej wybieramy kategorię publikacji. Dostępne kategorie to: publication,
conference, intellectual property, other.
Po wyborze kategorii w polu Work type pojawi się rozwijalna lista typów publikacji odpowiadająca wybranej
wcześniej kategorii. Przykładowo, w przypadku kategorii publication można wybrać m. in.: book chapter,
book, journal article; dla kategorii conference – conference paper, conference poster lub conference abstract,
dla kategorii intellectual property - m. in. patent, trademark, a w przypadku kategorii other - np. data set,
technical standard, software.
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W części Citation można podać opis bibliograficzny swojej publikacji w jednym z proponowany formatów,
np. APA, BibTeX, Harvard, Vancouver.
W części zatytułowanej Work identifiers można wpisać identyfikator swojej pracy, na przykład DOI (Digital
Object Identifier). Lista dostępnych identyfikatorów pojawia się w momencie, gdy zaczniemy pisać w polu
Identifier type. Nastepnie w polu Identyfier value należy wprowadzić wartość odpowiednią dla wybranego
identyfikatora (na przykład numer DOI). W polu Identyfier URL można podać adres URL identyfikatora.
Do każdej pracy możemy przypisać kilka różnych identyfikatorów.
W kolejnej części formularza można podać adres, pod którym praca jest dostępna w sieci (adres URL), język
wykorzystany w formularzu i kraj publikacji.

Dane podane w serwisie można w dowolnym momencie edytować i/lub uzupełniać. Użytkownik decyduje
o tym, które informacje mają być publicznie dostępne.

Więcej informacji;
ORCID – identyfikator, który każdy naukowiec powinien mieć [Warsztat Badacza - blog E. Kulczyckiego]:
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/orcid-identyfikator-ktory-kazdy-naukowiec-powinien-miec/
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