
 

 

Szkolenie dotyczące wykorzystania baz:  
Web of Science, Journal Citation Reports,  

InCites do wszechstronnej analizy dorobku naukowego,  
EndNote (manager bibliografii) 

 

Clarivate Analytics i Instytut Matki i Dziecka zapraszają wszystkich zainteresowanych 

pracowników naukowych, na bezpłatne szkolenie dotyczące wykorzystania platformy Web of 

Science, Journal Citation Reports, InCites do wszechstronnej analizy dorobku naukowego, jak 

również narzędzia EndNote (manager bibliografii). 

Data szkolenia:         27 czerwca 2019 roku (czwartek), godz. 09.00 – 12.00   

Miejsce:             Instytut Matki i Dziecka, Budynek A, II piętro, Duża Sala Konferencyjna  

           (217A)  

Prowadzący:             Marcin Kapczyński (Clarivate Analytics)  

 

Część pierwsza 09.00 – 10.30  

Wprowadzenie do bibliometrii (wykorzystanie bibliometrii w zarządzaniu technologiami i 

badaniami naukowymi, zastosowanie bibliometrii w ocenie dorobku naukowego - narzędzia, 

analizy, wskaźniki)  

Web of Science – platforma, bazy, indeksy, dostępne funkcjonalności (w tym zachowywanie 

wyszukiwań, alerty, marked list, eksportowanie danych)  

Indeksy Web of Science Core Collection, zawartość bazy, możliwości wykorzystania 

dostępnych ułatwień dla naukowca  

Kryteria selekcji i proces oceny źródeł (czasopism, konferencji, książek – wyjaśnienie 

mechanizmu indeksowania w bazie Web of Science Core Collection oraz Web of Science All 

Databases)  

Wskaźniki bibliometryczne stosowane w ocenie czasopism dostępne w Journal Citation 

Reports  

Budowanie kwerend, sposoby wyszukiwania oraz zarządzania rezultatami (eksportowanie do 

różnych formatów, narzędzi, wykorzystywanie wtyczek w przeglądarkach, wyszukiwanie 

własnych publikacji i eksportowanie do swoich profili naukowych – Publons, ORCID)  



Zapisywanie i eksportowanie wybranych pozycji do EnNote  

Tworzenie biblioteki EndNote, pokazanie możliwości narzędzia online (wyszukiwanie w 

katalogach bibliotecznych i innych miejscach, dodawanie innych katalogów do EndNote, 

pobieranie wyszukanych danych do EndNote online, zarządzanie listami publikacji w 

EndNote online, tworzenie na własne potrzeby np. bibliografii własnych prac w różnych 

stylach bibliograficznych lub tworzenie bibliografii i przypisów w odpowiednim - wybranym 

stylu we własnej pracy, dzielenie się listami publikacji z innymi naukowcami)  

Wykorzystanie zgromadzonej literatury w tekście pracy, wprowadzanie przypisów, tworzenie 

automatycznej bibliografii w pracy (w wybranym stylu, zaprezentowanie wtyczki Word)  

Formatowanie i edycja przypisów, wybór i zmiana stylu bibliograficznego  

Wyszukiwanie czasopisma do publikacji, wyszukiwanie listy wartościowych czasopism, w 

których warto publikować  

Tworzenie raportów cytowani (eksportowanie do plików, jak można wykorzystać, jak czytać, 

na co zwracać uwagę)  

Wyszukiwanie dodatkowych cytowani w cytowanej bibliografii  

Tworzenie i kreowanie profili autorskich ORCID i Publons (dawniej Researcher-ID)  

Platforma Publons – początek Publons jako platformy recenzentów, obecnie platforma do 

tworzenia aktywnego profilu naukowca (zintegrowanie z profilem ORCID, Google Scholar)    

 

Część druga 10.45 – 11.45   

Wprowadzenie do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics  

Identyfikacja i analiza działalności naukowo-badawczej oraz określanie jej efektywności w 

kontekście Instytutu, klinik/zakładów, naukowców (autorów) - Identyfikacja i analiza dziedzin 

oraz dyscyplin działalności naukowej Instytutu, klinik/zakładów, naukowców (autorów)  

Współpraca naukowa i jej znaczenie na poziomie Instytutu, klinik/zakładów, naukowców 

(autorów)  

Analiza porównawcza, ranking instytutów badawczych, uniwersytetów, instytucji naukowych  

Identyfikacja ekspertów, wartościowych współautorów publikacji, instytucji do projektów, 

grantów, współpracy zarówno wewnątrz jak i poza Instytutem  

Ocena i analiza jakości oraz wykorzystania źródeł publikacji  

Finansowanie badań naukowych, struktura fundatorów, jak znaleźć inwestorów  

 

Proszę o mailowe potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu (email: biblioteka.imid@imid.med.pl) 

 

mailto:biblioteka.imid@imid.med.pl

