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Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 28 czerwca 2021 r. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupach
pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i doktoranci
odbywający kształcenie w szkole doktorskiej oraz inne osoby prowadzące
działalność naukową w Politechnice Warszawskiej są zobowiązane do
uwierzytelnienia swojego profilu naukowca w Bazie Wiedzy PW na
platformie ORCID. Uwierzytelnienie umożliwi automatyczne przekazywanie
dorobku publikacyjnego z profilu osoby w Bazie Wiedzy PW na jej profil na
platformie ORCID

Podstawa prawna
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Identyfikator –
pracowniczy adres
e-mail (jeżeli został
podany w USOS) bądź
numer PESEL

Hasło – identyczne jak
to używane podczas
logowania do systemu
USOSWeb

Uwierzytelnienie profilu w ORCID

◼ Wejdź na stronę Biblioteki Głównej PW, przejdź do zakładki Baza Wiedzy PW,
a następnie zaloguj się (1) wprowadzając dane:

Osoby, które nie mają konta w USOSWeb powinny zgłosić się do dziekanatu na
swoim wydziale

http://www.bg.pw.edu.pl/
http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/
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◼ Po zalogowaniu się do Bazy Wiedzy PW kliknij w awatar sylwetki
i wejdź na swój profil (2)
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* W przypadku braku identyfikatora ORCID w BW  można go uzupełnić, edytując profil (przycisk “Edytuj” w prawym górnym rogu strony)

◼ Uwierzytelnienie profilu w ORCID dostępne jest dla użytkowników, którzy mają
już identyfikator ORCID zarejestrowany w Bazie Wiedzy*. Kliknij Uwierzytelnij
się w ORCID (3)
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Po kliknięciu
Authorize
access
zostaniesz
ponownie
przekierowany
na stronę Bazy
Wiedzy

◼ Nastąpi przekierowanie na stronę ORCID. Zaloguj się na swój profil (4), a następnie
kliknij Authorize access (5) w celu potwierdzenia udzielenia OmedzePSIR (BW) dostępu
do dodawania i aktualizowania danych publikacyjnych na profilu ORCID



7

Jeśli masz pytania 
skontaktuj się z nami

repozytorium.bg@pw.edu.pl

tel. 234 60 74 (pon.-pt. 9:00-16:00)

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi materiałami instruktażowymi w zakładce
"Ewaluacja w PW - instrukcje" na stronie internetowej BGPW. Dotyczą one postanowień
wskazanych w zarządzeniach Rektora PW odnośnie Kryterium I w ewaluacji

mailto:repozytorium.bg@pw.edu.pl
https://bg.pw.edu.pl/index.php/ewaluacja-bibliometria/instrukcje

