
ORCID a ewaluacja

Dotychczas, aby monografia lub artykuł naukowy był uwzglę-

dniany w ewaluacji, jego autor miał obowiązek umieścić

informacje o nich w bazie danych dostępnej za pośrednictwem

elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z między-

narodowymi standardami (ORCID)

art. 265 ust. 11 Ustawy o 

szkolnictwie wyższym i nauce
§

Dodatkowo osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych

o publikacjach do systemu pbn.nauka.gov.pl (Importer

publikacji) oświadczała, że dana publikacja jest na koncie

ORCID autora.

Polska Bibliografia Naukowa

!

Dane o publikacjach zgromadzonych w PBN pobierane są przez

SEDN. W sytuacji, gdy:

• autor nie umieścił informacji o publikacji w ORCID lub

• Importer publikacji nie oświadczył, że informacje o publikacji

są w rejestrze ORCID

SEDN sygnalizuje ten brak odpowiednim alertem.

System Ewaluacji Dorobku Naukowego

ORCID a ewaluacja 
- po zmianach:
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Autor nie będzie miał obowiązku zamieszczania informacji

o publikacjach w rejestrze ORCID.

Autorzy zainteresowani umiędzynarodowieniem swoich prac

będą mogli nadal prowadzić swój profil ORCID i zamieszczać

w nim informacje o publikacjach, jednak już fakultatywnie.

Nadal będą mogli prowadzić swój Profil Autora w PBN.

Autor nie będzie miał obowiązku umieszczania 

informacji o publikacji w ORCID
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Importer nie będzie oświadczać, 

że publikacja znajduje się na ORCID

Z racji zniesienia wymogu umieszczania informacji o

publikacji w ORCID, Importer publikacji nie będzie miał

obowiązku:

• oświadczania, że informacje o publikacji są w ORCID

• weryfikowania w PBN/SEDN, czy autor zamieścił

informację o publikacji w rejestrze ORCID.

UWAGA: Osoba, której osiągnięcia są 
wykazywane na potrzeby ewaluacji, wciąż 

składa oświadczenie upoważniające dany 

podmiot do wykazania tych osiągnięć 
w ramach poszczególnych dyscyplin, 

o których mowa w art. 343 ust. 7 i 8

al. Niepodległości 188b

00-608 Warszawa

www.opi.org.pl opi@opi.org.pl

Polska Bibliografia Naukowa zostaje uznana przez

Ministerstwo za bazę, o której mowa w art. 265 ust. 11

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. bazę

danych dostępną za pośrednictwem elektronicznego

identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi

standardami. Do bazy PBN będzie można zalogować się

m.in. za pośrednictwem identyfikatora ORCID.
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Projekt rozporządzenia o ewaluacji:

link do projektu rozporządzenia

http://slidesgo.com/
http://freepik.com/
https://legislacja.gov.pl/projekt/12350651/katalog/12812222

