У времену библиотечко-информатичке квантификације и хијерархизације науке, важно
је имати у виду да правилно наведена афилијација омогућава тачније и повољније
вредновање научног рада институција, али и наставника, сарадника и истраживача
појединачно.
Различите индексне базе и ранг листе све више зависе од информационих система који
аутоматски синтетишу квантитативне научне вредности универзитета и факултета,
између осталог и на основу афилијација. Због неправилно наведених афилијација може
се десити да поједини резултати остану невидљиви, и зато изузети у процесима синтезе
резултата институција. Лошији резултати у индексним базама и на ранг листама могу се
негативно одразити на исходе процеса апликација за научне пројекте, на могућности
успостављања међународне сарадње, па чак и на исход процеса акредитације.
С друге стране, радови без адекватно наведених афилијација могу бити изузети из
укупних резултата наставника на основу којих се врше избори у звања. Члан 6, став 13.
Правилника о начину заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу, предвиђа следеће: „При вредновању научних резултата
кандидата који су запослени на Универзитету, неће се узимати у обзир научни и стручни
радови настали у периоду док су били у радном односу на Факултету у саставу
Универзитета, у којима није наведена пуна афилијација аутора, односно назив установе
који садржи назив Универзитета у Крагујевцу”.
У том смислу је важно знати да правилна афилијација садржи најпре назив универзитета,
затим назив факултета, називе нижих организационих јединица (одсеци, катедре,
центри) и на крају адресу електронске поште (неке индексне базе чак воде рачуна о
доменима у адресама електронске поште, па би најбоље било користити официјелну
адресу са доменом filum.kg.ac.rs или kg.ac.rs – дакле, не nastavnik@gmail.com него
nastavnik@filum.kg.ac.rs). Уколико постоје ограничења, потребно је најпре навести
назив универзитета и факултета, па тек, ако је могуће, нижих организационих јединица.
Уколико аутор има двојну афилијацију (запослен је на две институције) потребно је
навести обе. Уколико техничка ограничења не дозвољавају унос двоструке афилијације
онда је потребно у фусноти навести потпуну афилијацију. Уколико је рад настао током
гостовања на некој институцији, потребно је да и институција-домаћин буде наведена у
афилијацији.
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