ZARZĄDZENIE NR 311/2020
Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii
Naukowej, powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz ze Zintegrowanym
Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i w związku z art. 342 ust. 4, art. 343 ust.1 pkt 3 oraz art. 345 ust.
1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 85) oraz § 2 ust. 1 pkt 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), zarządza się co następuje:
§1
1. W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych POL-on i PBN numerów
ORCID zobowiązuje się nauczycieli akademickich – zatrudnionych na stanowiskach pracowników
badawczych lub badawczo-dydaktycznych, osoby prowadzące działalność naukową zatrudnionych na
innych stanowiskach, a także uczestników Szkoły Doktorskiej do:
1) założenia konta naukowca w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN)
2) po zalogowaniu się w systemie PBN:
a) podłączenia indentyfikatora naukowca ORCID
b) podłączenia indentyfikatora naukowca POL-on
§2
1. Pracownicy wymienieni w § 1, ust. 1 są zobowiązani do wykonania czynności, o których mowa
w § 1, ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 roku, a w przypadku nowego
zatrudnienia do 14 dni od dnia zatrudnienia.
2. Uczestnicy Szkoły Doktorskiej są zobowiązani do wykonania czynności, o których mowa w § 1,
ust. 1 w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.
3. Nadzór nad terminową realizacją zarządzania sprawują dyrektorzy Instytutów, a w przypadku
uczestników Szkoły Doktorskiej kierownik Szkoły Doktorskiej.
§3
Informacje oraz instrukcje związane z zakładaniem konta w PBN oraz autoryzacją ORCID w systemie
POL-on znajdują się na stronie internetowej APS, w zakładce Biblioteka, w sekcji Baza Wiedzy APS
http://www.aps.edu.pl/biblioteka/baza-wiedzy-aps/
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

