Wyzwania w ewaluacji
naukowej instytucji i autorów
Serdecznie witamy wszystkich Naukowców, Przedstawicieli Kadr
Zarządzających instytucjami naukowymi oraz Bibliotekarzy.

Z wielką przyjemnością informujemy, iż obecnie mogą Państwo za pomocą narzędzia
SciVal analizować dorobek naukowy z ponad 8.500 instutucji naukowych z całego
świata, w tym również z Polski.
Z pomocą tego narzędzia mogą Państwo znaleźć odpowiedzi między innymi na
następujące pytania:
•

jak moje publikacje wyglądają na tle mojej dyscypliny i instytucji?

•

jak znajdę wiodące instytucje i autorów w mojej dyscyplinie?

•

jaka współpraca przyniosła mi największą widoczność?

•

z którymi instytucjami warto współpracować?

Poniżej znajdują się materiały, które pomogą Państwu postawić pierwsze kroki w
narzędziu SciVal:
•
•

jak zacząć korzystać z SciVal już teraz,
rejestracja do szkoleń on-line wprowadzających i wiele więcej!

Z poważaniem
Tomasz Psonka
Krzysztof Szymański

Witamy w społeczności użytkowników SciVal w Polsce!

Czym jest SciVal
SciVal oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8.500 instytucji naukowych z 220
krajów na całym świecie.
Dzięki SciVal możesz analizować i wizualizować wyniki swoich badań, jak również innych badaczy.
Masz również możliwość porównania instytucji badawczych lub krajów, identyfikowania możliwości
współpracy oraz analizy trendów w badaniach, definiując tym samym nowe tematy badawcze.

Zobacz 5 min video obrazujące
czym jest SciVal

Prezentacja wprowadzająca
do SciVal (pdf)

Zacznij używać SciVal już teraz!
To bardzo proste - przejdź do www.scival.com i zarejestruj się:

Dowiedz się więcej o SciVal
Zarejestruj się na godzinne szkolenie on-line!
Szkolenia mają charakter modułowy. Na początku każdego szkolenia zostaną w
skrócie zaprezentowane różne możliwości SciVal (5 minut), potem nastąpi
prezentacja dwóch modułów (każdy po 20 minut) a na koniec pozostanie czas
na pytania uczestników
(15 minut).
SCIVAL – WPROWADZENIE:
AUTOR + INSTYTUCJA

SCIVAL - WPROWADZENIE:
DYSCYPLINY + EWALUACJA

Zarejestruj się!
Poniedziałek 5 marca @ 10:00
Środa 7 marca @ 13:00
Środa 14 marca @ 10:00
Czwartek 15 marca @ 12:00

Zarejestruj się!
Poniedziałek 5 marca @ 15:00
Środa 7 marca @ 10:00
Środa 14 marca @ 13:00
Czwartek 15 marca @ 9:00

Autor – Analiza dorobku
Czym jest profil autora w Scopus
i SciVal i jak go używać?
Jak analizować dorobek autora?
Jak porównać swój dorobek
z autorami z tej samej dyscypliny?
Co to jest ORCID i jak go połączyć
z profilem autora w Scopus i SciVal?

Dyscypliny – Analiza dyscypliny
naukowej wg różnych klasyfikacji
Jak korzystać z klasyfikacji dyscyplin
naukowych?
Jakie są klasyfikacje dyscyplin
w Scopus i SciVal?
Jak analizować obszary badawcze?
Jak identyfikować wiodących autorów,
instytucje i czasopisma dla danej
dyscypliny?

Instytucja – Obraz naszej instytucji
w świecie
Jak prezentuje się obraz mojej
instytucji w świecie?
Jakie są silne strony mojej instytucji?
Jakie dyscypliny, wg OECD,
wypadają najlepiej?
Jacy autorzy mają największy wpływ?

Ewaluacja – Porównania
instytucji i autorów
Z jakich wskaźników warto korzystać?
Jak porównać dorobek dyscypliny
w różnych instytucjach?
Porówanie do średniej światowej
czy do krajowej?

Zapisując się na nasze seminaria internetowe dołączasz również do SciVal
Research Assessment Academy! Więcej informacji o SciVal Research
Assessment Academy już wkrótce.

Zacznij naukę teraz
SciVal to bardzo intuicyjne narzędzie, dlatego zachęcamy do zalogowania się i
rozpoczęcia korzystania z niego. Wewnątrz platformy dostępne są wirtualne
przewodniki i objaśnienia. Poza tym możesz również spojrzeć na:
Prezentacja wprowadzająca do SciVal (pdf)
Szybki przewodnik Quick reference guide (pdf)
SciVal Metrics Guidebook (pdf)
Szkolenia internetowe on-line
Nowe wersje SciVal
Understanding and Utilising Publication Metrics to Enhance Research
Performance
(nagrania ze szkoleń internetowych)
Pracujemy teraz nad udostępnieniem Ci większej ilości zasobów w języku
polskim, w tym interaktywnych przewodników po SciVal.

Bądź na bieżąco
Subskrybuj tutaj, aby otrzymywać informacje o SciVal, w jaki sposób jest
używany w Polsce, nowe zasoby, spotkania grup użytkowników, SciVal
Research Assessment Academy i wiele więcej!
Zadaj pytanie
Więcej informacji na SciVal Polska: www.elsevier.com/scival-polska

