
Zarządzenie Nr 108/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 19 października 2018 roku 

 

w sprawie uzyskania przez nauczycieli akademickich i doktorantów  

międzynarodowego identyfikatora ORCID 

 

 

 

Na podstawie § 51 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

24 czerwca 2015 roku zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Zobowiązuje się pracowników zatrudnionych w grupie pracowników naukowych  

i naukowo-dydaktycznych oraz innych pracowników prowadzących działalność naukową, 

jak również doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, do zarejestrowania się  

w międzynarodowym rejestrze autorów prac naukowych Open Researcher and 

Contributor ID (ORCID) https://orcid.org i uzyskania osobistego identyfikatora ORCID  

w terminie do dnia 31 października 2018 roku. 

2. Założony profil powinien zawierać oficjalną afiliację Uczelni i nazwę jednostki 

organizacyjnej zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Rektora UM w sprawie określenia 

wydziałowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

3. Informację o numerze identyfikatora należy, niezwłocznie po jego otrzymaniu, przekazać 

do Oddziału Informacji i Dokumentacji Naukowej Biblioteki Głównej UM na adres 

orcid@bg.umlub.pl, w celu umieszczenia go w profilu autora w bazie Bibliografia 

Publikacji Pracowników UM w Lublinie. 

§ 2 

1. Zobowiązuje się osoby wymienione w § 1 ust. 1 do bieżącej aktualizacji profilu ORCID 

o własne publikacje indeksowane w bazach Scopus i Web of Science. 

2. Zobowiązuje się osoby wymienione w § 1 ust. 1 do podawania wydawcom, w momencie 

składania pracy do opublikowania, swojego identyfikatora ORCID, dzięki czemu 

w bazach indeksujących publikacja zostanie jednoznacznie powiązana z jej autorem. 

§ 3 

Informacji w zakresie zakładania profilu ORCID oraz powiązania go z publikacjami udzielają 

pracownicy Oddziału Informacji i Dokumentacji Naukowej Biblioteki Głównej UM. 
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§ 4 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się: 

1) w odniesieniu do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz innych 

pracowników prowadzących działalność naukową – kierownikom jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

2) w odniesieniu do doktorantów – kierownikom studiów doktoranckich. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 W zastępstwie  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

         Prorektor ds. Nauki 

 Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk 


