
Dołącz do naszych ekspertów na bezpłatne sesje z kluczowymi 
informacjami i wskazówkami, które pomogą Ci zrealizować każdy etap 
Twojej podróży badawczej. 
  
Zapraszamy także na cykl szkoleń internetowych Akademia Web of 
Science i InCites. Nasi eksperci pokażą Państwu krok po kroku, jak 
poruszać się po naszych zasobach i wyszukiwać informacje, aby w 
pełni wykorzystać potencjał platform Web of Science i InCites. 
  

 
 

 

24 lutego 2020, godz. 10:00-10:45 CET 

Odkryj więcej dzięki inteligentnym miernikom do rzetelnej analizy. 

Ocena badań jest coraz częściej przeprowadzana przy użyciu metodologii 
bibliometrycznej i analizy cytowań. Dowiedz się, w jaki sposób InCites oferuję 
kompleksowy zestaw zaawansowanych wskaźników bibliometrycznych. 

Zarejestruj się ➞ 
    

 

 

28 lutego 2020, godz. 10:00-10:45 CET 

Istotne wskazówki dotyczące zapisywania i eksportowania 
rezultatów wyszukiwania Web of Science 

Odkryj narzędzia, które pomogą Ci zapisać wyniki wyszukiwania i eksportować w 
różnych formatach dane z Web of Science 

Zarejestruj się ➞ 
    

 

 

27 lutego 2020, godz. 13:00-13:45 CET 

Twórz bibliografie i cytuj swoje odkrycia we właściwy (i łatwy) 
sposób 

Znajdź własciwe czasopismo do publikacji przy użyciu funkcji Manuscript 
Matcher. Od odkrywania po organizowanie, udostępnianie, a następnie 
wykorzystywanie we własnych manuskryptach. Oszczędzaj czas i cytuj bez 
problemów. 

Zarejestruj się ➞ 
    

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2020_Feb_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&MTID=t423736bc06e2e45f6850ce6421e172fb&elqTrackId=ad9d2b0ddbe14b0f92d87aa8a5bc0e8b&elq=e67dade4c29846d1af63779e0a9d7e0a&elqaid=8007&elqat=1&elqCampaignId=4041
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2020_Feb_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&MTID=t748c4daef9fb33b4883e0e1a9db012ca&elqTrackId=ef705d974ad342ccb7c35a867c1e1cfb&elq=e67dade4c29846d1af63779e0a9d7e0a&elqaid=8007&elqat=1&elqCampaignId=4041
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2020_Feb_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&MTID=ta1730860ae630f0f0f1fcc08b9135966&elqTrackId=af695a0e919d47be9dcb686f2974c172&elq=e67dade4c29846d1af63779e0a9d7e0a&elqaid=8007&elqat=1&elqCampaignId=4041


Akademia Web of Science i InCites 
 

 

Web of Science - podstawy  
wyszukiwania i nawigacji ➞ 
 

25 lutego 2020, godz. 10:00-11:00 CET 
Zarejestruj się 
  
26 lutego 2020, godz. 13:00-14:00 CET 
Zarejestruj się 
  
Aby w pełni wykorzystać możliwości 
platformy Web of Science, zobacz: 
• jak poruszać sie po platformie 
• jak ułatwić sobie pracę. 
 

 

Web of Science -  
tworzenie raportów  
cytowań i indeks  
Hirscha 

➞ 

 

25 lutego 2020, godz. 13:00-14:00 CET 
Zarejestruj się 
  
27 lutego 2020, godz. 10:00-11:00 CET 
Zarejestruj się 
  
Dowiedz się: 
• jak stworzyć raport cytowań, 
• jak wyliczyć i analizować indeks H. 
  

 
 

InCites –  
jakie wskaźniki wpływaj 
ą na pozycję 
uczelni w rankingach 

➞ 

 

24 lutego 2020, godz. 12:00-13:00 CET 
Zarejestruj się 
  
28 lutego 2020, godz. 12:30-13:30 CET 
Zarejestruj się 
  
Zobacz jakie obszary działalności 
naukowej mają znaczenie dla pozycji 
uczelni w międzynarodowych 
rankingach. Poznaj podstawowe 
kryteria oceny. 
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