ORCID - Open Researcher and Contributor ID (univerzalni enolični
identifikator raziskovalca)

ORCID je neodvisna in nepridobitna organizacija, ki zagotavlja trajni digitalni identifikator,
ORCID iD, za enolično identifikacijo raziskovalca oz. avtorja akademskega prispevka. Ta
identifikator lahko uporabljajo uredniki, agencije za financiranje, založniki in druge institucije za
zanesljivo identifikacijo posameznega raziskovalca in njegovih poklicnih dejavnosti na enak način,
kot ISBN in DOI identificirata knjige in članke. S tem je odpravljeno tveganje, da bi identiteto
posameznega raziskovalca zamenjali z drugim raziskovalcem z istim imenom.
ORCID iD je 16-mestna številka, ki je skladna s standardom ISO 27729:2012, npr. 0000-00012345-6789 oz. https://orcid.org/0000-0001-2345-6789.
Prijava v ORCID je brezplačna, raziskovalec pa lahko obdrži popoln nadzor nad informacijami v
svoji evidenci. ORCID omogoča računalniškim sistemom založnikov, financerjev ali drugih
institucij, da dodajo informacije v evidenco raziskovalca, če raziskovalec to odobri. Ob registraciji
prejme raziskovalec zapis ORCID, ki ga lahko vsebinsko nadzoruje in se odloči, kdo si ga bo lahko
ogledal.
Pred prijavo v sistem ORCID se je treba registrirati:
1. Na spletni strani ORCID kliknite Registriraj se zdaj!
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2. Izpolnite registracijski obrazec (traja manj kot minuto).
Obvezen je vnos imena, primarnega e-poštnega naslova in gesla. Prav tako boste morali
nastaviti privzeto nastavitev vidnosti ter pogostost vseh obvestil. Kliknite Register, da
dokončate postopek.
Po potrebi so na voljo podrobna navodila za registracijo in tudi video navodila.
3. Preverite in potrdite svoj e-poštni naslov, da dokončate registracijo in pridobite dostop za
ročno urejanje vašega zapisa ORCID.

Nadaljnji koraki:
1. Dodajte več informacij v svoj zapis ORCID.
Do svojega zapisa ORCID dostopate s prijavo na https://orcid.org/signin.
Priporočljivo je, da vnesete podrobnosti o svoji izobrazbi in zaposlitvi, kot tudi drugi (osebni)
e-poštni naslov.
Če želite uporabiti ORCID za promocijo svojega poklicnega profila, lahko dodate tudi
informacije o svojih raziskovalnih rezultatih (delih). ORCID ponuja številna orodja, ki
omogočajo uvoz informacij iz virov, kot sta Web of Sciences in Scopus.
2. Uporabite svoj ORCID iD pri objavljanju, prijavi za pridobitev nepovratnih sredstev itd.
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