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Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum
z 18 października 2018 roku
w sprawie: obowiązku uzyskania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), zobowiązuję wszystkich pracowników oraz doktorantów
prowadzących, w ramach etatów oraz poza nimi, działalność naukową w Uniwersytecie Jagiellońskim
- Collegium Medicum do:
1. Uzyskania identyfikatora ORCID (Open Researcher and Contributor ID; https://orcid.org/),
2. Wskazania w profilu ORCID adresu poczty elektronicznej w domenie uj.edu.pl oraz prawidłowej
afiliacji uczelni,
3. Zarejestrowania identyfikatora ORCID w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Międzynarodowy identyfikator ORCID umożliwia jednoznaczną identyfikację każdego naukowca
i jego publikacji, a badacz, który nie dopełni wskazanych wyżej formalności nie będzie mógł
w przyszłości wykazać swojego dorobku publikacyjnego na poczet ewaluacji.
W odniesieniu do pracowników, powyższy obowiązek dotyczy w szczególności nauczycieli
akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych (asystent,
adiunkt, profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, profesor wizytujący). W przypadku pozostałych
pracowników, do uzyskania identyfikatora ORCID zobowiązane są osoby będące autorami publikacji
w czasopismach i publikacji książkowych.
Formalności prosimy sfinalizować do 31 października 2018 r.
Po wygenerowaniu numeru ORCID, należy zapamiętać go w celu zastosowania w dalszych
procedurach związanych z ewaluacją dorobku naukowego. Zachęcamy Państwa już teraz do
powiązania z identyfikatorem ORCID swoich publikacji w bazach Web of Science i Scopus.
Instrukcje ułatwiające zakładanie konta i jego obsługę znajdziecie Państwo na stronach Biblioteki
Medycznej UJ CM: https://bm.cm.uj.edu.pl/pl/orcid-miedzynarodowy-system-identyfikacji-autorowprac-naukowych. Wsparcia w procesie rejestracji udzielać będą Państwu pracownicy Oddziału
Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej, dostępni pod adresem poczty elektronicznej
informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl i numerami telefonów: 12 657 23 10 lub 12 433 27 76 lub
12 433 27 82. Instrukcje dotyczące rejestracji identyfikatora ORCID w RUJ zamieszczone są na
stronie https://ruj.uj.edu.pl/ w zakładce „Pomoc”.
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

prof. dr hab. Marek Sanak

