
Biblioteka Główna PW  

Biuro ds. Promocji i Informacji PW 
Styczeń 2019 

 

Część 5.D. Promowanie dorobku naukowego  

– systemy identyfikacji autorów prac naukowych 

  

Podnoszenie widoczności i cytowalności dorobku 

naukowego pracowników Politechniki Warszawskiej 



Plan 

I. Dorobek naukowy pracownika PW 

1. Badania literaturowe 

2. Pisanie artykułu naukowego 

3. Kryteria wyboru czasopisma 

4. Publikacja artykułu  

5. Promowanie dorobku naukowego 

6. Analiza dorobku naukowego pracownika 

 II. Dorobek naukowy uczelni 

1. Zestawienie rankingów, w których klasyfikowana jest PW 

2. Waga publikacji i cytowań na przykładzie wybranych rankingów 

3. Znaczenie rankingów dla naszej Uczelni 
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5. Promowanie dorobku naukowego 

    A. W jaki sposób promować dorobek naukowy? 

B. Gdzie promować dorobek naukowy? 

C. Dodatkowe usługi udostępniane przez wydawnictwa 

D. Systemy identyfikacji autorów prac naukowych 

 ORCID 

 ResearcherID 

 ScopusID 

Plan 



4 Identyfikacja autorów w serwisach dla naukowców 

i bazach danych 

ORCID, Researcher ID i ScopusID to unikalne numery nadawane naukowcom. Zapewniają precyzyjną identyfikację 

naukowców w powiązaniu z obszarami ich aktywności zawodowej, niezależnie od instytucji i kraju w jakim obecnie pracują  

Pomagają w: 

 identyfikacji autorów w przypadku bardzo popularnych, powtarzających się nazwisk 

 identyfikacji publikacji osób piszących artykuły z tej samej dziedziny 

 powiązaniu w jeden zestaw prac danego autora bez względu na zmianę afiliacji podyktowaną np. zmianą pracy, zmianą 

stanu cywilnego 

Używane przez cały okres aktywności zawodowej ułatwią dokumentowanie i raportowanie badań oraz usprawnią procesy 

zarządzania projektami naukowymi 



5 Researcher ID (RID) 

Profil autora - pozwala na prezentację publikacji, wskaźnika cytowań, indeksu Hirscha, sieci cytowań, 

zakresu współpracy i innych informacji o autorze 
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W pełni zintegrowany z platformą Web of Science - umożliwia powiązanie publikacji w bazach na 

platformie WoS z nazwiskiem autora i numerem RID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Researcher ID (RID) 



7  ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 

 W odróżnieniu od Researcher ID, nie służy identyfikacji na potrzeby jednej bazy, lecz ma być 

standardem stosowanym w świecie nauki 

 Większość dużych wydawców zaczęło używać ORCID-u jako identyfikatora umożliwiającego 

logowanie do swoich systemów (jako autor czy recenzent) 

 Może łączyć i linkować do profili 

założonych w innych systemach 

(Scopus, Researcher ID)  
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W profilach autorów w Bazie Wiedzy PW dodano możliwość wprowadzania identyfikatora autora 

ORCID. Identyfikatory ORCID wprowadzają do Bazy Wiedzy PW redaktorzy wydziałowi 

 ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 8 



9 

ScopusID rozróżnia autorów o tym samym 

nazwisku, nadając każdemu autorowi 

osobny identyfikator autora w bazie Scopus 

oraz grupuje wszystkie dokumenty napisane 

przez tego autora 

 profil w bazie zostanie automatycznie 

utworzony jeżeli autor opublikuje kilka 

prac w czasopismach indeksowanych 

przez Scopus. Należy jednak pamiętać, 

że jeżeli w swoich pracach posłużyliśmy 

się różną formą zapisu imienia, 

nazwiska lub afiliacji, wówczas istnieje 

duże prawdopodobieństwo utworzenia 

przez system kilku profili dla tego 

samego autora. Profile te należy złączyć 

ze sobą korzystając opcji Author 

Feedback Wizard 

 Scopus ID można także zintegrować  

z ORCID  

 ScopusID 9 
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Researcher ID / ORCID 

/ScopusID 

Materiały instruktarzowe można znaleźć 

na stronie domowej Biblioteki Głównej 

PW w zakładce Bibliometria lub w Bazie 

Wiedzy PW 
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