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 Proszę kliknąć w link kierujący na stronę ORCID ID: 
https://orcid.org/

 Wyświetli się następujący widok strony:

https://orcid.org/


 Proszę odszukać napis „Sign in/ Register” w prawym górnym 
rogu strony, a następnie go kliknąć.



 W celu założenia nowego konta proszę kliknąć napis „Register
now”, znajdujący się pod niebieską belką.



 Proszę uzupełnić okienka odpowiednimi danymi osobowymi. 
Na kolejnym slajdzie znajduje się podgląd przykładowo 
uzupełnionych danych.



W tym polu 
można też dodać 
dodatkowe 
adresy e-mail
(opcjonalnie)



 Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem 
„Next”.



 W kolejnym kroku 
proszę ustalić hasło 
dla swojego konta 
ORCID. Musi się ono 
składać z co najmniej 
8 znaków, w tym 
1 litery lub symbolu 
(do wyboru) oraz 
1 cyfry. Hasło należy 
wpisać dwukrotnie.



Jeśli chcesz otrzymywać 
informacje mailowe na 
temat nowych, dostępnych 
na stronie ORCID ID 
funkcji lub przydatnych 
wskazówek, zaznacz ten 
kwadracik (opcjonalnie).
Ustawienia te można 
zmienić w każdym 
momencie.

Obligatoryjnie 
ORCID wysyła 
powiadomienia 
e-mail o kwestiach 
bezpośrednio 
związanych z kontem, 
bezpieczeństwem 
i prywatnością, 
prośby od organizacji 
członkowskich ORCID 
o pozwolenie na 
aktualizację rekordu 
oraz wiadomości o 
zmianach dokonanych 
przez te organizacje.



 Na koniec proszę zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem 
„Next”.



 Profil ORCID autora musi być 
publicznie dostępny i widoczny 
dla ewaluatorów. W tym celu 
trzeba zaznaczyć właściwe 
ustawienie widoczności profilu.

 Proszę kliknąć kółko przy 
napisie "Everyone" (z zieloną 
ikonką).



 Informacje oznaczone jako „Everyone” są widoczne 
przez ewaluatorów.

 Jest to jedyne właściwe ustawienie widoczności 
profilu ORCID na potrzeby ewaluacji.



 Proszę kliknąć kwadracik
oznaczający zgodę na 
stosowaną przez ORCID 
politykę prywatności 
(obligatoryjne).



 Proszę też zaznaczyć 
kwadracik przy oświadczeniu 
„Nie jestem robotem” oraz 
wykonać zadanie kontrolne, 
które pojawi się 
automatycznie w tym samym 
oknie przeglądarki
(obligatoryjne).



 Na koniec wystarczy 
kliknąć przycisk „Register”.

 Nowy profil ORCID został 
utworzony!



 Aby sprawdzić swój numer ORCID, należy zalogować się na 
utworzone konto.

 Proszę kliknąć napis "Sign in/ Register”, umieszczony w 
prawym górnym rogu strony.



 W pierwszym okienku proszę 
wpisać adres e-mail podany 
przy rejestracji.

 W drugim okienku proszę 
wprowadzić swoje hasło do 
profilu ORCID.



 Po zalogowaniu się do konta ORCID 
automatycznie wyświeli się profil 
autora. W lewym górnym rogu 
znajduje się imię i nazwisko autora, a 
tuż pod zieloną belką numer ORCID.



 Przed wylogowaniem się z konta proszę 
sprawdzić ustawienie widoczności profilu. 
Po prawej stronie powinna się znajdować 
zielona ikonka dostępu.



 Teraz można rozpocząć przesyłanie publikacji z Bazy Wiedzy 
do profilu ORCID na potrzeby ewaluacji.

 Pomocne w tym celu mogą być slajdy 8-15 z instrukcji 
"Dodawanie publikacji do profilu ORCID", umieszczonej pod 
adresem: http://bg.uni.opole.pl/orcid/

http://bg.uni.opole.pl/orcid/

