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W kwietniu 2019 r. nastąpiła automatyczna integracja profili
ResearcherID (oznaczonych jako publiczne) z Publons

Wszystkie dotychczasowe łącza prowadzące do profilu ResearcherID
są automatycznie przekierowywane do platformy Publons

Rejestracja w Publons
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Połączenie ResearcherID z Publons umożliwia zebranie w jednym miejscu wszystkich
informacji dotyczących funkcjonowania naukowca jako autora, recenzenta czy redaktora tj.:

◼ rejestrowanie publikacji (bezpośredni import z Web of Science, ORCiD lub menedżerów
bibliografii, np. EndNote, Zotero lub Mendeley)

◼ śledzenie cytowań automatycznie importowanych z Web of Science Core Collection

◼ zarządzanie swoimi publikacjami w Web of Science

◼ śledzenie, weryfikacja i prezentowanie recenzji oraz członkostwa w redakcjach
czasopism naukowych. Z platformy korzystają tacy wydawcy jak m.in. Springer Nature,
Wiley, Taylor and Francis Group, IOP Publisher, Wolters Kluwer, Royal Society
of Chemistry

Rejestracja w Publons
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Otwórz stronę https://publons.com/

lub skorzystaj z zakładek w bazie
Web of Science

https://publons.com/
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Narzędzia Publons, EndNote, Web of Science i InCites mają jeden system
autoryzacji dostępu

Jeżeli masz już konto w w/w
serwisach lub korzystałeś
z dawnego portalu Researcher ID,
nie zakładaj nowego konta tylko
kliknij LOG IN, a następnie użyj
loginu i hasła wykorzystywanego
w tych serwisach
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Nowi użytkownicy powinni skorzystać z opcji rejestracji – REGISTER (1)
Do nowych kont nie są już przypisywane identyfikatory ResearcherID



7

iwona.socik@pw.edu.pl

Rejestracja w Publons

Można też zarejestrować się 
poprzez Google, ORCID czy 
LinkedIn

Wypełnij formularz i zatwierdź wybierając Register (2)
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iwona.socik@pw.edu.pl.

Rejestracja w Publons

Na podany adres email zostanie wysłana informacja w celu potwierdzenia
rejestracji
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Po zalogowaniu się na Publons masz dostęp do swojego profilu
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▪ inne warianty swojego nazwiska

▪ krótki opis

▪ afiliację (zgodnie z przyjętym w
Uczelni nazewnictwem)

▪ obszary zainteresowań

▪ swoje zdjęcie

Możesz uzupełnić profil w sekcji Settings (3) w zakładkach:
Profile, Affiliations i Email dodając, np.:
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◼ Web of Science ResearcherID jest unikalnym identyfikatorem

naukowca, zintegrowanym z Publons, Web of Science i InCites

◼ Zaimportuj swoje publikacje z Web of Science, aby uzyskać

Web of Science ResearcherID

◼ Publons przypisuje ResearcherID do profili z co najmniej jedną

publikacją zaimportowaną z Web of Science

Web of Science ResearcherID
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▪ o nadaniu identyfikatora ResearcherID
zostaniesz powiadomiony e-mailem

▪ publikacje zaimportowane z WoS na
profil Publons zostaną powiązane
z identyfikatorem ResearcherID
w bazie WoS w ciągu dwóch tygodni

▪ dane InCites są aktualizowane co kilka
miesięcy, w związku z tym twoje
publikacje zostaną połączone
z ResearcherID w wyszukiwaniach
InCites przy kolejnej aktualizacji

Web of Science ResearcherID

Twój Web of Science ResearcherID będzie widoczny w prawym górnym rogu
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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 odnośnie Kryterium I w ewaluacji

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

