
Szanowni Państwo, 

Web of Science Group prezentuje serię szkoleń internetowych Research. Smarter. 

Dołącz do naszych ekspertów, aby uzyskać niezbędne wskazówki i porady, które 

wesprzą Cię na każdym etapie Twojej podróży badawczej. 

Zapraszamy także na nowy 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. 

 

  
 

  

 

Potrzebne dane o źródłach finansowania? Teraz szukaj w Web of 
Science!  
 

01 października 2019, godz. 10:00-10:45  

Nasi eksperci odkrywają, w jaki sposób uzyskać dogłębną i dokładną analizę źródeł 

finansowania, analizując wyniki ponad 1.000 ujednoliconych grantodawców w Web 

of Science. 

 

Analizuj źródła grantów>>  

   

  

 

Narzędzia analityczne i wskaźniki cytowań wokół danych Web of 
Science Core Collection 
 

02 października 2019, godz. 10:00-10:45 

Dowiedz się, jak wykorzystać narzędzia i rozwiązania Web of Science Group, takie 

jak platforma Web of Science, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators 

oraz InCites Benchmarking and Analysis, do niezbędnych analiz danych i 

generowania wskaźników cytowań.   
 

Zbadaj odpowiednie dane >>  

  

  

 

Akademia Web of Science i InCites  
  

 
Web of Science - wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych. 
 

Dowiedz się jak:  

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?utm_campaign=1_Web_of_Science_training_SAR_EU_2019_Sept_Polish_v2&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&MTID=te7de01e3eb96faebc18ea79d0239f4ec&elqTrackId=c13418c9755a4634817675771848b366&elq=07c27c5c1a324c759910939d54977e71&elqaid=6123&elqat=1&elqCampaignId=2259
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?utm_campaign=1_Web_of_Science_training_SAR_EU_2019_Sept_Polish_v2&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&MTID=te75db0bee62fcc26a6c748189e011b79&elqTrackId=2b80659a09634233b447f31a7342c47e&elq=07c27c5c1a324c759910939d54977e71&elqaid=6123&elqat=1&elqCampaignId=2259


• wyszukać cytowane źródła,  

• znaleźć warianty cytowań,  

• sprawdzić jakie źródła spoza Web of Science mają cytowania na platformie. 

24 września 2019, godz. 10:00-11:00 

Zarejestruj się >> 

 

01 października 2019, godz. 13:00-14:00 

Zarejestruj się >>  

  

  

 

Tworzenie profilu Publons i integracja z Web of Science. 
 

Dowiedz się jak:  

• stworzyć i budować swój profil autora i recenzenta,  

• znaleźć badaczy i recenzentów z poszczególnych obszarów badań, 

czasopism, instytucji lub krajów.  

• poznać społeczność naukową i Akademię Publons wspierającą Cię w Twojej 

karierze naukowej i recenzenckiej. 

24 września 2019, godz. 13:00-14:00 

Zarejestruj się >> 

 

26 września 2019, godz. 10:00-11:00 

Zarejestruj się >>  

  

  

 

InCites Benchmarking & Analytics - podstawy analiz i nawigacji. 
 

Dowiedz się:  

• jak poruszać się po InCites B&A,  

• jak dobrać filtry i metryki do poszczególnych analiz,  

• jak stworzyć własny zbiór analiz. 

25 września 2019, godz. 13:00-14:00 

Zarejestruj się >> 

 

27 września 2019, godz. 10:00-11:00 

Zarejestruj się >>  

  

   

 

http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=1_Web_of_Science_training_SAR_EU_2019_Sept_Polish_v2&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=4951&elqTrackId=e5617d050ee04d4fbf25ef1c1b46e9f4&elq=07c27c5c1a324c759910939d54977e71&elqaid=6123&elqat=1
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=1_Web_of_Science_training_SAR_EU_2019_Sept_Polish_v2&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=4950&elqTrackId=c6eb1d7030b6483b980b3e8bcedb703f&elq=07c27c5c1a324c759910939d54977e71&elqaid=6123&elqat=1
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http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=1_Web_of_Science_training_SAR_EU_2019_Sept_Polish_v2&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=4948&elqTrackId=f3aaf82ecce245e984f02f0ec2a0343b&elq=07c27c5c1a324c759910939d54977e71&elqaid=6123&elqat=1
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