
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 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. 

 

  
 

  

 

Znajdź swój profil autora Author Record - teraz w Web of Science  
 

31 października 2019, godz. 11:00-11:45 CET  

Profile autorów można teraz wyszukiwać w Web of Science. Dowiedz się, jak 

uzyskać i zarządzać swoim profilem, aby: 

•    przejąć odpowiedzialność za swoją historię publikacji w Web of Science. 

•    zwiększyć swoją widoczność, 

•    upewnić się, że nie jesteś mylony z innymi badaczami o tym samym nazwisku, 

•    wyświetlić ujednolicone metryki wydajności. 

 

Zarejestruj się>>  

   

  

 

Co nowego w InCites Benchmarking & Analytics? 
 

30 października 2019, godz. 11:00-11:45 CET 

Czy jesteś odpowiedzialny za ocenę i porównywanie osiągnięć badawczych? 

Dowiedz się więcej o najnowszych udoskonaleniach InCites - pomagając Ci 

obiektywnie analizować dorobek naukowy badaczy i instytucji. Zobacz zapowiedzi 

zmian!   
 

Zarejestruj się >>  

  

  

 

Akademia Web of Science i InCites  
  

 
InCites Benchmarking & Analytics dla badaczy  
 

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_October_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&MTID=tee15523b551644d6976bcf90decfe17a&elqTrackId=4170ac67a4ba4b0dada829304772d6fb&elq=5e7464fc6a924d458247499e26edf59c&elqaid=6590&elqat=1&elqCampaignId=2443
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_October_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&MTID=t79719a409fc0aba757ec640b044e4d1d&elqTrackId=53f6d52c53d340109f2dc9738bedcc99&elq=5e7464fc6a924d458247499e26edf59c&elqaid=6590&elqat=1&elqCampaignId=2443


Dowiedz się, jak zidentyfikować wiodące instytucje i autorów w różnych 

dziedzinach badań. 

 

25 października 2019, godz. 9:00-10:00 CET 

Zarejestruj się >> 

 

28 października 2019, godz. 13:00-14:00 CET 

Zarejestruj się >>  

  

  

 

InCites Benchmarking & Analytics - dostępne wskaźniki i ich 
wykorzystanie  
 

W czasie sesji zostaną omówione wskaźniki dostępne w InCites B&A i ich 

wykorzystanie w poszczególnych analizach. 

25 października 2019, godz. 11:00-12:00 CET 

Zarejestruj się >> 

 

30 października 2019, godz. 13:00-14:00 CET 

Zarejestruj się >>  

  

  

 

InCites Benchmarking & Analytics dla wydawców  
 

DZobacz, jak zidentyfikować wiodące tytuły i porównać swoje czasopisma z 

konkurencyjnymi tytułami.  

28 października 2019, godz. 11:00-12:00 CET 

Zarejestruj się >> 

 

31 października 2019, godz. 13:00-14:00 CET 

Zarejestruj się >>  
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