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Jakie wsparcie w pracy redakcyjne
możemy uzyskać?
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ScholarOne
Manuscripts

efektywnie i efektywnie zarządzaj 
zgłoszeniami do czasopism

Poprzez recenzje aż do ostatecznej 
decyzji

Web of Science Author Connect  
docieraj do właściwych osób , udnajduj 

ekspertów i zapraszaj do publikacji nalepszych
wybranych autorów. Wspieraj swoje wysiłki 

marketingowe. Promuj swoje czasopismo.

Web of Science
odkrywać i rozumieć badania 
opublikowane w wiodących światowych 
publikacjach naukowych

InCites Benchmarking & Analytics 
mierzyć, porównywać i sporządzać 
analizy wpływu opublikowanych 
artykułów i czasopism

Custom data
Wykorzystanie danych Web of Science 
bezpośrednio - do analiz na dużą skalę lub 
do włączenia do innych pakietów 
analitycznych

Professional services
głębsza analiza z wykorzystaniem danych
Web of Science - w tym analiza
grupowania tematów, benchmarking
wiedzy specjalistycznej i inne
niestandardowe projekty

Publons
śledzić, weryfikować i prezentować 
wzajemne recenzje oraz publicznie 
uznawać wkład recenzentów

proceedings papers

Co robimy dla wydawców?

pozyskiwanie, przegląd, rozpoznawanie,
analiza i marketing

ScholarOne Abstracts
zarządzaj streszczeniami 
przesłanymi zgłoszeniami, 
recenzjami, pełne planowanie 
procesu
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Dane wyjściowe 
i trendy

Analiza 
cytowań

Wskaźniki i 
metryki

Analiza
porównawcza

Analiza 
geograficzna Granty Nisze

i możliwości Analiza rynku

Analiza 
porównawcza 
publikacji ich 

wpływu

Identyfikacja 
ekspertów

Wpływ i analiza 
odrzuconych 

prac

Modelowanie 
tematyczne

Krajobraz 
badawczy

Przykładowe 
analizy
dla wydawców 
naukowych
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InCites B&A

nasza platforma analityczna, oparta na 
danych Web of Science Core Collection

Authors

zbadaj wkład i wpływ ponad 
40 milionów autorów ...

Institutions

... oraz powiązane z nimi 
instytucje i typy organizacji - z 
ponad 14000 ujednoliconych 
organizacji ...

Countries &  
Regions

... wraz z ich krajami i grupami 
regionalnymi - i porównać je z 
porównaniami globalnymi

Research  
Areas

Punkty odniesienia i 
porównania wpływu w  
różnych schematy 
tematyczne, w tym 252 
kategorie w Web of Science

Journal
s

porównuj publikacje - w tym 
czasopisma i książki
- w szerokim zakresie 
wskaźników

¥ $ ¥
¥ ¥

£¥

€ ¥

Funding  
Agencies

Badaj wkład sponsorów w 
publikowane badania i otwarty dostęp 
- z około 1200 ujednoliconymi 
organami finansującymi

Web of Science

to nasza czołowa platforma badawczo-
odkrywcza z pełną analizą cytowań i 

raportami. Indeksujemy 
wyselekcjonowane, ocenione 

czasopisma, rejestrujemy każdego 
autora i jego powiązania, a także źródła 

finansowania

APIs
połaczenie
bezpośrednie z 
danymi Web of 
Science i wskaźnikami 
bibliometrycznymi z 
InCites za pomocą 
naszych interfejsów 
API produktów

Analizy dla wydawcy
nasze dane, narzędzia i usługi 
mogą pomóc wydawcom na kilka 
ważnych sposobów

Web of  
Science

Journal &  
Highly Cited  

Data

e

Custom data  
& reports

c
APIs

InCites B&A

Web of Science
Science Citation Index Expanded  

Social Sciences Citation Index  
Arts & Humanities Citation Index  

Books Citation Index
Conference Proceedings Citation Index  

Emerging Sources Citation Index

Understand

Demonstrate Analyze

Compare

BenchmarkIdentify

Custom Data & Reports 
Niestandardowe dane i raporty. Możemy również 

dostarczać raporty, np. najpopularniejsze artykuły, 
recenzje odrzuconych artykułów i nie tylko. Lub idź dalej, 
korzystając z naszego zespołu ds. Usług profesjonalnych, 
który oferuje raporty i projekty dostosowane do potrzeb

.
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Cykl procesów związanych z pracą naukową i narzędzia wsparcia

Web of Science 
Największy na świecie i najwyższej 
jakości niezależny od wydawców 
indeks cytowań.

Essential Science Indicators 
Pokazuje pojawiające się trendy 
naukowe, a także najbardziej 
wpływowe osoby, instytucje, 
artykuły, czasopisma itp

EndNote
Inteligentniejszy sposób na usprawnienie 
zarządzanie odniesieniami i wspólne 
pisanie prac.

Kopernio 
Szybki, dostęp jednym kliknięciem do 
milionów wysokiej jakości artykułów 
naukowych.

Publons
Wspieranie naukowców poprzez 
dokumentowanie ich recenzji i wkładów w 
redagowanie czasopism, dostarczanie 
wskazówek i najlepszych praktyk w 
procesie recenzowania, a także 
zwiększanie ogólnej widoczności ich 
badań i ich wpływu.

Journal CitationReports
Najbardziej wpływowe i zaufane 
źródło na świecie służące do oceny 
recenzowanych publikacji.

InCites Benchmarking & Analytics 
Zbiór komplesowych analiz 
bibliometrycznych. Analizuj 
produktywność instytucji i porównuj 
swoje wyniki z innymi, autrami czy 
organizacjami na całym świecie.
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Web of Science
https://webofscience.com

https://webofscience.com/
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Wykorzystanie Web of Science 

Wykorzystaj  Web of Science, aby śledzić odkrycia z różnych dyscyplin i czasu na 
podstawie ponad 1,7 miliarda cytowanych odniesień z ponad 171 milionów rekordów.

Dzięki Web of Science Core Collection przeszukuj najpopularniejsze czasopisma, 
materiały konferencyjne oraz książki z zakresu nauk ścisłych, społecznych, sztuki i nauk 

humanistycznych, aby znaleźć wysokiej jakości badania najbardziej odpowiednie dla 
Twojego obszaru zainteresowań.

Li, K., Rollins, J. & Yan, E. Web of Science use in published research and review papers 1997–2017: a selective, 
dynamic, cross-domain, content-based analysis. Scientometrics 115, 1–20 (2018). https://doi.org/10.1007/s11192-
017-2622-5

Search Rules → 
Search Operators →
Sort Options →
Wildcards →

www.webofscience.com

https://doi.org/10.1007/s11192-017-2622-5
https://images.webofknowledge.com/WOKRS535R83/help/WOS/hs_search_rules.html
https://images.webofknowledge.com/WOKRS535R83/help/WOS/hs_search_operators.html
https://images.webofknowledge.com/WOKRS535R83/help/WOS/hs_sort_options.html
https://images.webofknowledge.com/WOKRS535R83/help/WOS/hs_wildcards.html
http://www.webofscience.com/
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Wyszukiwanie i filtrowanie
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Filtrowanie rezultatów

Zawęź wyniki wyszukiwania, korzystając z dowolnej opcji

• Kategorie Web of Science
• Typy dokumentów
• Lata publikacji
• Organizacja
• Tytuły źródeł
• Agencje finansujące
• Open Access
• I więcej!

Następnie możesz także wybrać sposób sortowania wyników 
według najnowszych, najczęściej cytowanych, ostatnio 
dodanych, trafności itp. 



12



13

Narzędzia do analizy badań
Analiza rezultatów Raport cytowań

Grupuj i ranguj rekordy w zestawie wyników, wyodrębniając wartości danych z 
różnych pól. Znajdź najbardziej rozpowszechnionych autorów z określonego 
kierunku studiów lub wygeneruj listę instytucji uszeregowaną według liczby 
rekordów na podstawie zapytania wyszukiwania.

Raport cytowań zawiera zbiorcze statystyki cytowań dla zestawu
wyników wyszukiwania.
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Analiza Web of Science Analyze - kraje
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Analiza Web of Science Analyze - Instytucje
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Analiza Web of Science - Tytuły
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Analiza Web of Science - Autorzy
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Analiza Web of Science - Redaktorzy
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Analiza Web of Science – Analizowa cytujących artykułów



20Web of Science – Cytowane artykuły
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Kopernio
https://kopernio.com/
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Web of Science

Szacuje się, że około 50% 
najnowszych artykułów naukowych 

jest dostępnych bezpłatnie

Ponad 100 Fundatorów 
obencie  ratyfikujących 

wymagania OA

Publikacje w dostępie OA 
agregują o średnio 26% więcej 

cytowań niż publikację w 
dostępie subskrybcyjnym 



Jedno kliknięcie, aby dotrzeć do pełnego tekstu w 
formie dostępnego pliku PDF w wybranym miejscu, 
na podstawie subskrypcji Twojej biblioteki.

24

Przestań klikać, zacznij czytać, 

Kopernio

▪ Kopernio integruje się z Web of Science, PubMed i 
ponad 20 000 innych witryn. Może być używany 
zarówno w kampusie, jak i poza nim.

▪ W ramach preferencji Kopernio pobierze plik PDF od 
wydawcy, korzystając z subskrypcji instytucjonalnych i 
złotego / brązowego otwartego dostępu.

▪ Jeśli to się nie powiedzie, Kopernio spróbuje znaleźć 
wersję Green Open Access, korzystając z gotowych 
wydruków i autorskich rękopisów w repozytoriach 
instytucjonalnych.

▪ Plik PDF zostanie przesłany do Twojej szafki „Locker”.

https://kopernio.com/
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Publons
https://publons.com/
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Wykorzystaj Publons dla wyszukania ekspertów z danej dziedziny  

https://publons.com/

Odszukaj poprzez 
filtrowanie 
autorów, 

recenzentów ze 
swoje dziedziny, 
organizacji czy 

kraju 

Przesortuj 
względem liczby 

publikacji czy 
popełnionych 

recenzji

Skorzystaj z profilu 
autora by zobaczyć 
jego specjalizację, 

dorobek, 
cytowania, ilośc 

recenzji itp. 

https://publons.com/
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Journal Citation Reports
https://jcr.clarivate.com//



Journal Citation 
Reports (JCR)

Przejrzyste, obiektywne 
dane i statystyki.

Czasopismo to coś więcej niż tylko 
czynnik wpływu.

Raporty cytowań czasopism rozwinęły 
się w platformę, która opowiada 
historię każdego z czasopism w 
indeksie cytowań naukowych i 
indeksie cytowań nauk społecznych.

Za stronami profili czasopism nadal 
znajduje się oryginalne, obszerne 
narzędzie analityczne

W którym czasopismie 

publikować

Jakie czasopismo są 

wiodące w moje dziedzinie
Jak wyglądają trendy 

dla czasopism w mojej 

dziedzinie

Jak wypada moje 

czasopismo w porównaniu z 

czasopismami konkurencji?

Gdzie i jak artykuły 

zyskują na widoczności
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2020 Journal Citation Reports

Szybko uzyskaj zwięzły 
obraz wpływu ostatnich 
cytowań każdego 
czasopisma wraz ze 
statystykami opisowymi 
dotyczącymi autorów 
współpracujących i 
otwartego dostępu

2019 Data

czasopisma

Nowe 
czasopism 
dodane do listy 
JCR

dyscypliny

Czasopisma 
relegowane z 
JCR

kraje

Uwagi  
wydawcówo na 
temat 15
dodatkowych 
tytułów

12,171 236 83

351

33 15

Gold OA 
czasopisma

Średni wzrost dla 
wskaźnika 
Journal Impact 
Factor

1,658

9.41% 

Czasopisma typu 
hybrydowego

7,487
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Journal Citation Reports – jak ocenić pozycję czasopisma

▪ Oceń pozycję, wpływ,  
trend czasopisma 
poprzez wybrane 
wskaźniki takie jak:

▪ Journal Impact Factor
▪ Kwartyl w kategorii
▪ 5 letni Impact Factor
▪ Eigenfactor
▪ Etc.

https://jcr.clarivate.com//
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Journal Citation Reports
Aby określić, które czasopisma z zakresu nauk ścisłych i nauk 
społecznych odgrywają kluczową rolę w komunikacji naukowej

https://jcr.clarivate.com//
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Master Journal List
https://mjl.clarivate.com/
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Wybór źródła publikacji. Manuscript Match

Manuscript Matcher 
przywołuje  listę 
odpowiednich 
czasopism
dopasowuje i 
dostarcza wyniki, 
które dają:

• Poziom zbieżności 
(relevance)

• Współczynnik 
wpływu JCR

• Czasopismo
• Kategoria JCR
• Ranga w kategorii
• Kwartyl w kategorii
• Link do strony 

internetowej 
czasopisma

• Wydawcę



Master Journal List

Master Journal 
List

Zapewnia dostęp 
docennych 
informacji o 

czasopismach.

Profile utworzone 
dla każdego z 

czasopism, 
zawierają ogólne 
informacje oraz 
pełne szczegóły 

dotyczące 
otwartego 

dostępu,kosztów 
zgłoszenia,  

procesu recenzji, 
instrukcji dla 
autorów etc. 

https://mjl.clarivate.com/

https://apps.clarivate.com/mjl-beta/home
https://apps.clarivate.com/mjl-beta/home
https://apps.clarivate.com/mjl-beta/home
https://apps.clarivate.com/mjl-beta/home
https://apps.clarivate.com/mjl-beta/home
https://mjl.clarivate.com/
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InCites
https://incites.clarivate.com/
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Analiza czasopism w InCites
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Analiza czasopism w InCites
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Analiza czasopism w InCites



43Analiza czasopism w InCites - Autorzy



Zasoby szkoleniowe

LibGuides
clarivate.libguides.com/home

Web of Science Learning
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/

Videos
https://videos.webofsciencegroup.com/
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http://clarivate.libguides.com/home
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/
https://videos.webofsciencegroup.com/
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