
Zakładanie konta w serwisie Publons 
 
Aby utworzyć konto wejdź  na stronę https://publons.com/about/home/ 
 

1. Jeżeli posiadasz Researcher ID możesz zalogować się za pomocą dotychczasowego loginu i 
hasła – należy wybrać opcję LOG IN. 
• Osoby, które mają aktywny Researcher ID (Web of Science, End Note) proszę przejść do 

punktu 5. 
 
Nowe konta nie będą miały przypisywanego identyfikatora Researcher ID. Aby utworzyć nowe 
konto wybierz REGISTER lub CREATE A PUBLONS PROFILE. 
 
Założenie profilu jest bezpłatne. 
 
 

 
 
 

2. Aby utworzyć nowe konto w serwisie 
wypełnij wszystkie pola i kliknij 
„Register”. 
 

https://publons.com/about/home/


3. Na podany adres mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający 
rejestrację w systemie. 
Kliknij link aby aktywować konto. 
 
Jeżeli wiadomości e-mail nie ma w folderze „Odebrane”, sprawdź 
folder „Spam”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zaloguj się się do konta podanym podczas rejestracji adresem e-
mail oraz wybranym wcześniej hasłem. 
 
Obecnie istnieje możliwość logowania jednym loginem i hasłem do 
kont Publons, Web of Science i EndNote. 
 
 
 

 
 
 



5. Dashboard (widok profilu) pozwala na bieżąco śledzić aktywności w 
formie wykresów lub liczb. 
W profilu można przeglądać m.in.: 
- publikacje, recenzje, 
- można wygenerować CV, 
- ustawienia konta (profil, afiliacje, adres email). 
W zakładce SETTINGS można połączyć konta Publons z innymi 
serwisami m.in.: ORCID. 
 
Afiliacja: Wroclaw University of Economics and Business. 
 
 

 

6. Z zakładek dostępnych w widoku profilu wybierz „ACCOUNT”, a 
następnie połącz Publons z wybranymi serwisami. 
 
Ze względu na późniejszą funkcjonalność, a także możliwość 
importu publikacji warto połączyć profil Publons z ORCID. 
 
 

 



7. W widoku profilu można przeprowadzić import publikacji.  
Dla osób, które miały aktywny Reseracher ID i publiczny profil w 
bazie Web of Science import może przebiec automatycznie. 
Publikacje można dodać także ręcznie wybierając opcje „IMPORT 
PUBLICATIONS”. 
 
 

 

8. Publikacje można importować do profilu poprzez łączenie z: 
- publikacjami z konta w bazie Web of Science, 
- synchronizując z ORCID, 
- za pomocą trwałego identyfikatora publikacji (np. DOI) lub tytułu 
publikacji, 
- z pliku w wybranym formacie (RIS, CSV, BIBTEX). 
 

 
 
 

 

 

 

Profil w serwisie PUBLONS jest gotowy. 

W razie problemów skorzystaj z CZĘSTO ZADAWANYCH PYTAŃ. 

https://publons.freshdesk.com/support/solutions/5000103279

