
 

 

M O N I T O R  
 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 
 

 

Poz. 397 

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-89/18 

REKTORA 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

z dnia 10 października 2018 r. 

 

w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników prowadzących działalność naukową 

i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II międzynarodowego 

indywidualnego identyfikatora ORCID 

 

Na podstawie art. 343 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 29 ust. 1 Statutu Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Pracownicy prowadzący działalność naukową i doktoranci Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II są zobowiązani do uzyskania międzynarodowego indywidualnego 

identyfikatora ORCID w terminie 14 dni od rozpoczęcia pracy lub rozpoczęcia kształcenia. 

2. Pracownicy prowadzący działalność naukową świadczący pracę w dniu 1 października 2018 r. 

i doktoranci są zobowiązani do uzyskania identyfikatora ORCID do dnia 7 listopada 2018 r. 

 

§ 2 

1. Identyfikator ORCID należy podać w oświadczeniach w przedmiocie zaliczenia do liczby 

pracowników prowadzących działalność naukową oraz wskazania reprezentowanej dziedziny 

i dyscyplin naukowych lub artystycznych. 

2. O uzyskaniu identyfikatora ORCID należy poinformować dziekanat wydziału lub sekretariat 

jednostki zatrudniającej nauczyciela. 

3. Wydziały i jednostki zatrudniające nauczycieli akademickich są zobowiązane do sporządzenia 

zestawień zbiorczych identyfikatorów ORCID i przekazania ich do Działu Ewaluacji 

i Monitoringu Działalności Naukowej. 

4. Szczegółowe instrukcje uzyskania identyfikatora ORCID stanowią załącznik do zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor KUL: 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 



Załącznik do zarządzenia nr ROP-0101-89/18 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z 

dnia 10 października 2018 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników prowadzących działalność 

naukową i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II międzynarodowego 

indywidualnego identyfikatora ORCID (Monitor KUL poz. 397). 

 

 

Instrukcja uzyskania identyfikatora ORCID: 

 

1) Wejść na stronę internetową https://orcid.org/ 

2) Wejść w link „Register Now” (https://orcid.org/register/). 

3) Wypełnić formularz rejestracyjny ORCID. 

4) Wyrazić zgodę na warunki serwisu i dokonać rejestracji. 

5) Zaleca się późniejsze uzupełnienie informacji w profilu naukowca. 

 

Synchronizacja dorobku naukowego w bazach Web of Science i SCOPUS z profilem ORCID wymaga 

posiadania konta imiennego w SCOPUS, Web of Science ResearcherID i ORCID. Założenie niżej 

wskazanych kont jest nieobligatoryjne. 

 

Uzyskanie identyfikatora ResearcherID w bazie Web of Science: 

1) Wejść na stronę https://webofknowledge.com/ 

2) Z menu „Sign In” wybrać „Register” i dokonać rejestracji konta w bazie WOS. 

3) Zalogować się do WOS poprzez „Sign In/Sign In”. 

4) Będąc zalogowany do bazy WOS, rozwinąć menu „Tools” i wejść w „ResearcherID”. 

5) Wypełnić formularz rejestracyjny ResearcherID. 

6) Po otrzymaniu numeru ResearcherID można połączyć konto ResearcherID z kontem ORCID. 

7) Po otrzymaniu numeru ResearcherID należy wyszukać i przypisać swoje publikacje znalezione 

w WOS. 

8) Po przypisaniu publikacji do ResearcherID, kliknąć link „Exchange Data With ORCID”. 

 

Tworzenie profilu SCOPUS: 

1) Wejść na stronę: https://scopus.com/ 

2) Dokonać rejestracji konta w portalu SCOPUS (kliknąć „Register” i wypełnić formularz 

rejestracyjny). 

3) Po dokonaniu rejestracji, zalogować się na swoje konto w SCOPUS (link: Login). 

4) Wyszukać swój profil (lub profile) podając swoje nazwisko i imię w wyszukiwaniu autorów. 

5) Zidentyfikować swój profil główny i przejść do niego klikając w podstawową wersję nazwiska. 

6) W profilu autora kliknąć „Add to ORCID” by zsynchronizować dane z profilu SCOPUS z profilem 

ORCID. 

 

Możliwa jest także synchronizacja (dodawanie) dorobku naukowego poprzez konto ORCID za pomocą 

opcji „Works/Add works/Search & Link” w panelu zarządzania kontem ORCID pod adresem: 

https://orcid.org/my-orcid 

 

 

 

Rektor KUL: 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 

 

https://orcid.org/my-orcid

