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Procedura importu danych z bazy Scopus wymaga zalogowania na 

konto ORCID dostępne pod adresem: 

 

 

https://orcid.org/ 

https://orcid.org/
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Po wejściu na 

profil należy 

kliknąć zakładkę:  

Works >  

Add works > 

Search & link 
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Następnie wybrać  

z listy bazę danych 

Scopus - Elsevier 
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Nastąpi przekierowanie 

na nową stronę 

Authorize Scopus to 

access to your ORCID 

Record, gdzie należy 

kliknąć Authorize 
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Następnie pojawi się okno, gdzie należy wybrać nazwę własnego 

profilu w bazie Scopus. Po zaznaczeniu własnego profilu należy 

nacisnąć przycisk Next 
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W kolejnym oknie należy wybrać preferowaną nazwę profilu.  

Później nastąpi przekierowanie do strony, gdzie będzie można 

zweryfikować, których publikacji jesteśmy autorami. 
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W przypadku brak jakiejś publikacji, należy kliknąć Search for missing 

documents i po wyszukaniu brakujących prac dołączyć je do profilu. 

Uwaga!  

Dopiero po sprawdzeniu czy jesteśmy autorami wszystkich wyświetlonych publikacji klikamy 

przycisk Next, żeby przejść do kolejnej strony. 
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Później nastąpi sprawdzenie profilu i upewnienie się, że 

zamieszczone w nim dane są poprawne. Po weryfikacji należy 

wybrać przycisk Next 
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Nastąpi przekierowanie do strony, gdzie należy podać swój adres  

e-mail oraz kliknąć przycisk Send Author ID 
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Kolejnym krokiem jest przesłanie publikacji do bazy ORCID, co 

należy zrobić klikając przycisk Send my publication list 
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Otrzymujemy informację o dodaniu publikacji ze Scopus do ORCID.  

Po przejściu do bazy ORCID widać, że dotychczasowa lista prac 

powiększyła się o te z bazy Scopus. 

 

Po wejściu na profil autora w Scopus również pojawia się informacja,  

że profil autora został połączony z bazą ORCID (identyfikator ORCID 

pojawi się poniżej Author ID). 

 

Dla osób, które nie mają publikacji w czasopismach lub materiałach 

konferencyjnych indeksowanych w Scopus nie będzie możliwe 

powiązanie.  



Dziękuję za uwagę 

Kontakt: 
 

Agnieszka Góralczyk 
Centrum Informacji Naukowej  

Główny Instytut Górnictwa 

Tel. 32 259 24 91 
agoralczyk@gig.eu 

 

 
Małgorzata Kuśmirek-Zegadło 
Centrum Informacji Naukowej  

Główny Instytut Górnictwa 

Tel. 32 259 24 04 

mkusmirek@gig.eu 

 

mailto:mbemke@gig.eu
mailto:mkusmirek@gig.eu

