
Szanowni Państwo, 

Web of Science Group przedstawia serię prezentacji 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 dostępne w Web of 
Science 
 

20 listopada 2019, godz. 9:00-9:45 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>>  

   

  

 

Czasopisma w ekosystemie Web of Science 
 

19 listopada 2019, godz. 11:00-11:45 CET 

Chcesz znaleźć odpowiednie czasopismo dla Twoich potrzeb? Weź udział w sesji i 

zapoznaj się z:  

•    nową odsłoną listy czasopism Master Journal List (beta), w Polsce popularnie 

nazywaną Listą Filadelfijską 

•    propozycjami czasopism, do których możesz zgłosić swoje badania do publikacji 

- Manuscript Matcher 

•    profilem czasopism w Journal Citation Reports.  
 

Zarejestruj się >>  

  

  

 

Otwarty dostęp (Open Access) z narzędziami Web of Science: wszystko, 
co musisz wiedzieć 
 

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_November_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&MTID=t568c4b366a4e35e97d6fd1adfc192610&elqTrackId=c3e7b442c47d497ab698d7f8086d5a8a&elq=0a0f4b553b3547bf832a2b70a0bd4963&elqaid=6911&elqat=1&elqCampaignId=2575
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_November_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=5766&elqTrackId=96339c66811a4912afe79e08e20991bb&elq=0a0f4b553b3547bf832a2b70a0bd4963&elqaid=6911&elqat=1


20 listopada 2019, godz. 11:00-11:45 CET 

CWeź udział w sesji i dowiedz się, jak:  

•    łatwo znaleźć treści Open Access w Web of Science i rozróżnić różne wersje OA; 

•    uzyskać dostęp do pełnych tekstów pdf publikacji Open Access za pomocą 

jednego kliknięcia (Kopernio) 

•    przeanalizować wpływ badań Open Access wykorzystując narzędzia Web of 

Science i InCites Benchmarking & Analytics.  
 

Zarejestruj się >>  

  

  

 

Akademia Web of Science i InCites  
  

 
EndNote online I - tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów 
 

Wprowadzasz cytacje i bibliografię do pisanych tekstów ręcznie? Stwórz zestaw 

rekordów, by cytować automatycznie i zaoszczędzić czas! 

 

18 listopada 2019, godz. 13:00-14:00 CET 

Zarejestruj się >> 

 

22 listopada 2019, godz. 10:00-11:00 CET 

Zarejestruj się >>  

  

  

 

EndNote online II - wykorzystanie w pisaniu publikacji naukowych 
 

Wprowadzaj automatycznie cytowania i bibliografie w czasie pisania publikacji, 

dziel się swoimi rekordami bibliograficznymi i znajdź czasopismo do publikacji 

swoich badań. 

19 listopada, godz. 9:00-10:00 CET 

Zarejestruj się >> 

 

22 listopada 2019, godz. 13:00-14:00 CET 

Zarejestruj się >>  

  

  

 

Rozszerzona selekcja czasopism do Web of Science Core Collection 
 

DZobacz, jak zidentyfikować wiodące tytuły i porównać swoje czasopisma z 

konkurencyjnymi tytułami.  

http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_November_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=5765&elqTrackId=28c739fb99114ffc8d3299b405260af9&elq=0a0f4b553b3547bf832a2b70a0bd4963&elqaid=6911&elqat=1
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_November_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=5764&elqTrackId=df8d82059b3446a7bdf04460f64534dc&elq=0a0f4b553b3547bf832a2b70a0bd4963&elqaid=6911&elqat=1
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_November_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=5763&elqTrackId=3dfa9fcb98344d78b259d1778a1bbc60&elq=0a0f4b553b3547bf832a2b70a0bd4963&elqaid=6911&elqat=1
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_November_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=5762&elqTrackId=232cab5464f0404e99fc581c7f2cc85d&elq=0a0f4b553b3547bf832a2b70a0bd4963&elqaid=6911&elqat=1
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_November_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=5761&elqTrackId=b4d31d1977cc4747a2a35a5c302843c3&elq=0a0f4b553b3547bf832a2b70a0bd4963&elqaid=6911&elqat=1


18 listopada 2019, godz. 10:00-11:00 CET 

Zarejestruj się >> 

 

21 listopada 2019, godz. 11:00-12:00 CET 

Zarejestruj się >>  

  

  

 

InCites B&A dla instytucji – ewaluacja współpracy krajowej i 
międzynarodowej między instytucjami 
 

Dzięki współpracy z jakimi instytucjami Twoja instytucja zwiększa wpływ swoich 

badań i swoje znaczenie na arenie międzynarodowej lub krajowej? 

19 listopada 2019, godz. 13:00-14:00 CET 

Zarejestruj się >> 

 

21 listopada 2019, godz. 9:00-10:00 CET 

Zarejestruj się >>  

  

    

 

http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_November_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=5760&elqTrackId=338e7b8a86fe427bb3b54bddbc31f490&elq=0a0f4b553b3547bf832a2b70a0bd4963&elqaid=6911&elqat=1
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_November_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=5759&elqTrackId=4d9b650ca64e41898fdf9d557e39d381&elq=0a0f4b553b3547bf832a2b70a0bd4963&elqaid=6911&elqat=1
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_November_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=5758&elqTrackId=c37825acffb94a24aef077de6fff392c&elq=0a0f4b553b3547bf832a2b70a0bd4963&elqaid=6911&elqat=1
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_November_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=5757&elqTrackId=b99893b70a224647833072c92a918110&elq=0a0f4b553b3547bf832a2b70a0bd4963&elqaid=6911&elqat=1

