
Zarządzenie nr 4/2021 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 18 stycznia 2021 r. 
 

w sprawie obowiązku aktualizowania danych dotyczących dorobku naukowego w profilu ORCID (Open 
Researcher and Contributor ID)   
 
 
Na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 2   Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w związku z art. 265 ust.2, ust. 6, 
ust. 11 oraz ust. 13 i art. 343 ust. 1. pkt 3,  art. 345 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r poz. 85 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie 
Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496), zgodnie z art. 60 pkt. 13 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2020 r.  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-
21 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:   

  
§ 1 

1. Nauczyciele akademiccy, doktoranci studiów III  stopnia, doktoranci Szkoły Doktorskiej oraz osoby 

prowadzące działalność naukową w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, mają obowiązek 

zaktualizowania danych w profilach ORCID (Open Researcher and Contributor ID).   

2. Dane dotyczące dorobku naukowego opublikowanego w latach 2017 -2020 należy zaktualizować w 
terminie do 28 lutego 2021 r. 

3. Dane dotyczące dorobku naukowego opublikowanego po 1 stycznia 2021 r. należy aktualizować  
niezwłocznie od daty opublikowania osiągnięcia naukowego.  

4. Aktualizacja o której mowa w ust. 1 dotyczy danych, w zakresie:   
a) informacji o artykułach naukowych,   
b) informacji o monografiach naukowych i redakcji naukowej monografii naukowych,   
c) informacji o rozdziałach w monografiach naukowych.   

5. Osoby, o których mowa w ust.1 ponoszą odpowiedzialność za kompletność, zgodność ze stanem  
faktycznym i jakość informacji zamieszczonej w indywidulanym profilu ORCID.  

 
§ 2 

1. Informacje oraz instrukcje dotyczące aktualizowania danych w profilu ORCID oraz PBN zostały 
udostępnione na stronie internetowej  Biblioteki Głównej UP w Lublinie https://bg.up.lublin.pl/5789/ 

2. Wsparcie merytoryczne w zakresie aktualizacji danych w profilu ORCID zapewnią pracownicy 
Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP. 

3. Wszystkie osoby, o których mowa w § 1 ust. 1, są zobowiązane do przekazania do Biura Ewaluacji 
Nauki i Stopni Naukowych  informacji (mailowo lub telefonicznie) o zaktualizowaniu w profilu ORCID 
danych za lata 2017-2020.     

4. Nadzór nad terminową realizacją zarządzenia sprawują Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych we 
współpracy z pracownikami Biura Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych. 

 
§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
Rektor  
 

 

/-/ Prof. dr hab.  Krzysztof Kowalczyk 
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