
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.. 

 

  
 

  

 

Inteligentne wskaźniki: Potrzeba odpowiedzialnego korzystania z 
metryk badawczych 
 

17 grudnia 2019, godz. 10:00-10:45 CET  

Ocena badań jest w coraz większym stopniu prowadzona z wykorzystaniem 

metodyki bibliometrycznej i analizy cytowań. Dowiedz się, w jaki sposób InCites 

wspiera kompleksową klasę zaawansowanych wskaźników bibliometrycznych i 

odpowiedzialną ocenę badań. 

 

Zarejestruj się>>  

   

  

 

Gorące nowości z Web of Science Group 
 

18 grudnia 2019, godz. 13:00-13:45 CET 

Zobacz, co nowego w Web of Science, aby uzyskać wsparcie w pracy badawczej. 

Dowiedz się więcej o nowych rekordach autorów Author Records, ujednoliconych 

nazwach instytucji finansujących badania, nowym systemie powiadomień lub 

wskaźnikach Open Access, które są dostępnych już w InCites.   
 

Zarejestruj się >>  

  

  

 

 

 

Akademia Web of Science i InCites  
  

 
Selekcja materiałów konferencyjnych do bazy Web of Science Core 
Collection  
 

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_December_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&MTID=tce615b302bc3c7afffb01c898f59eb94&elqTrackId=3ee05e573f6b4a6ca8d45a6752754694&elq=cb1c6dd7322a46c1a1a366f1f8c5177e&elqaid=7256&elqat=1&elqCampaignId=3751
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_December_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=6094&elqTrackId=2156340833d94f4ea1ec62a4d1c2d1c9&elq=cb1c6dd7322a46c1a1a366f1f8c5177e&elqaid=7256&elqat=1


Czy organizator konferencji może zagwarantować uczestnikom umieszczenie 

publikacji w bazie Web of Science Core Collection? Jak dobierane są konferencje do 

bazy? Poznaj odpowiedzi na te i na inne pytania w czasie szkolenia! 

 

11 grudnia 2019, godz. 9:00-10:00 CET 

Zarejestruj się >> 

 

12 grudnia 2019, godz. 13:00-14:00 CET 

Zarejestruj się >>  

  

  

 

Selekcja książek do bazy Web of Science Core Collection  
 

Jakie kryteria muszą spełniać książki, żeby zostały włączone do bazy Web of Science 

Core Collection? Kto ma prawo zgłosić książkę? Weź udział w szkoleniu, aby poznać 

odpowiedzi! 

12 grudnia 2019, godz. 9:00-10:00 CET 

Zarejestruj się >> 

 

13 grudnia 2019, godz. 11:00-12:00 CET 

Zarejestruj się >>  

  

  

 

Web of Science - baza MEDLINE 
 

Jak wyszukiwać publikacje w bazie Medline na platformie Web of Science? Poznaj 

zalety korzystania z tej bazy na platformie!  

12 grudnia 2019, godz. 11:00-12:00 CET 

Zarejestruj się >> 

 

13 grudnia 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_December_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=6093&elqTrackId=0472170d1a474e6f9d0ee48fcd5cfe22&elq=cb1c6dd7322a46c1a1a366f1f8c5177e&elqaid=7256&elqat=1
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_December_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=6092&elqTrackId=477f11ac90d942d99aa0ba804a20e2a9&elq=cb1c6dd7322a46c1a1a366f1f8c5177e&elqaid=7256&elqat=1
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_December_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=6091&elqTrackId=8216853fadbb4f6ca12b5e8de8b7bf72&elq=cb1c6dd7322a46c1a1a366f1f8c5177e&elqaid=7256&elqat=1
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_December_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=6090&elqTrackId=190b0fbef43544a28d1449627481c5f6&elq=cb1c6dd7322a46c1a1a366f1f8c5177e&elqaid=7256&elqat=1
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_December_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=6089&elqTrackId=5029b7658a254c5f9b7b2dd79c136f08&elq=cb1c6dd7322a46c1a1a366f1f8c5177e&elqaid=7256&elqat=1
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=EM_1_Email_Invites_Web_of_Science_Training_Webinar_SAR_EU_2019_December_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=6088&elqTrackId=f47aa28b46304b938534f6776087f546&elq=cb1c6dd7322a46c1a1a366f1f8c5177e&elqaid=7256&elqat=1

