Instrukcja powiązania identyfikatora ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science
SCOPUS
1. Logujemy się w serwisie ORCID: https://orcid.org/signin.

2. Wybieramy opcję „Search & link” w zakładce „Add works”.

3. Wybieramy opcję „Scopus to ORCID”.

4. Potwierdzamy naszą zgodę na dostęp bazy Scopus do naszych danych w serwisie ORCID
poprzez kliknięcie „Authorize”, a następnie wybieramy własny profil zaznaczeniem
odpowiedniego check boxa i klikamy „Next”.

5. Wybieramy z rozwijanej listy preferowaną nazwę swojego profilu i klikamy „Next”.
6. Sprawdzamy czy wszystkie wyświetlone prace są naszymi publikacjami, potwierdzając lub
usuwając je poprzez wybór odpowiedniej ikony.

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

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

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

WEB OF SCIENCE
W celu powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazie Web of Science niezbędne jest
posiadanie identyfikatora ResearcherID – osoby, które posiadają już ten identyfikator,
przechodzą bezpośrednio do pkt. 6 niniejszej instrukcji.
Pamiętamy, że w Web of Science oraz ResearcherID obowiązuje ten sam login i hasło.
1. Wchodzimy na stronę ResearcherID (https://www.researcherid.com/) i wybieramy opcję
„Join Now It’s Free” w celu założenia identyfikatora ResearcherID.

2. 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.
3. Wypełniamy formularz rejestracyjny (podajemy swoje dane podstawowe), a następnie
zatwierdzamy je poprzez kliknięcie „Submit Registration”.

4. Akceptujemy warunki licencji poprzez kliknięcie „Accept”. W nowym oknie pojawi się nasz
numer ResearcherID, który zatwierdzamy klikając „Click here to login to ResearcherID”.

5. Wybieramy opcję “I already have an ORCID record” w celu potwierdzenia posiadania
identyfikatora ORCID i klikamy „Continue”.

W nowej zakładce przeglądarki pojawi się nam okno logowania do systemu ORCID i kolejne
czynności (pkt 6 i 7) możemy już wykonywać w tym systemie.
6. Logujemy się na swoje konto ORCID: https://orcid.org/signin.

7. Potwierdzamy naszą zgodę na przesłanie/pobranie danych z konta ORCID poprzez
kliknięcie „Authorize”. Następnie klikamy „Search & link” w zakładce „Add works” i
wybieramy opcję ResearcherID w celu dodania do profilu publikacji bezpośrednio z bazy
Web of Science (uwaga: kolejność wyświetlania ekranów może być odwrotna).

8. W nowej zakładce przeglądarki, w systemie ResearcherID (uwaga: należy być zalogowanym w
tym systemie), wybieramy opcję „Send ResearcherID publications to my ORCID
account” a następnie potwierdzamy autorstwo publikacji zaznaczając odpowiednie check
boxy i klikamy „Send”.

Na koniec warto sprawdzić czy wszystkie publikacje zostały poprawnie przypisane do naszego
profilu w systemie ORCID.

