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Identyfikacja czy profilowanie?
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Wyzwanie nr 1: Tworzenie profilów przez autorów

„Większość osób, które spotkały się z ORCID, została poproszona o dodanie ORCID przez 
wydawcę lub system przekazywania funduszy. Dlatego ludzie utworzyli ORCID w celu 
dokończenia przesyłania artykułu lub oferty… i prawdopodobnie nie zrobili nic później ze swoim 
kontem ORCID. Jaki jest zatem jego szerszy wpływ - badacze rejestrujący się w ORCID, aby 
spełnić wymagania wydawców funduszy, ale tak naprawdę nie wiedząc, do czego to służy ani co 
z tym zrobić? Konta zombie, które je nazywaliśmy… i to jest problem ”. 2

1As of May 3, 2019, 2,639,125 of 6,388,639 iDs have external identifiers (person, org, funding, work, peer review work). https://orcid.org/statistics
2Linking ORO to ORCID. (2017, Feb 25). The Orb: Open University Library Services Blog. http://www.open.ac.uk/blogs/the_orb/?p=1886

Tylko 41% identyfikatorów ORCID zawiera więcej danych niż 
imię i nazwisko autora. 141%

https://orcid.org/statistics
http://www.open.ac.uk/blogs/the_orb/?p=1886
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Wyzwanie nr 2: Dokładność algorytmów

Ujednoznacznienie danych autora wymaga kombinacji zarówno algorytmów oraz opracowanych 
przez autora edycji i wpisów.

100% wszystkich nazwisk autorów zindeksowanych w rekordach Web of Science Core Collection jest 
precyzowanych za pomocą Distinct Author Identation System (DAIS), który osiąga powyżej 90% 
precyzji.

100%
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Profil vs konto identyfikatora ?

ResearcherID Publons

Konto 
identyfikatora

Profil
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Publons stał się systemem profilowania, który śledzi Twoje
publikacje, wskaźniki cytowań, recenzje użytkowników i
prace redakcyjne w jednym, łatwym w utrzymaniu profilu.

• Utwórz profil lub przeglądaj Publons za darmo na publons.com.

• Importuj publikacje z Web of Science, ORCID lub menedżera bibliograficznego
(np. EndNote lub Mendeley)

• Zobacz zaufane wskaźniki cytowań, automatycznie importowane z sieci Web 
of Science Core Collection.

• Twórz i wyświetlaj swoją zweryfikowaną recenzję recenzentów i historię edycji
czasopism, dzięki współpracy z tysiącami czasopism naukowych

• Pobierz zapis podsumowujący Twój wpływ naukowy jako autor, redaktor i
recenzent.

Web of Science ResearcherID
C-6816-2008
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Publons - profile
Bardziej pełny zestaw wskaźników, aktywności publikacyjnej, redakcyjnej i recenzenckiej



Kopernio
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Kopernio to wtyczka przeglądarki, która znajduje najlepszy dostępny plik PDF artykułu podczas przeglądania.

Kopernio przeszukuje otwarte bazy danych, portale, strony internetowe i subskrypcje uczelni 
aby znaleźć dla ciebie najlepszą wersję pełnego tekstu za pomocą jednego kliknięcia.



My Organization – New InCites Module
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My Organization
Raporty dla wydziałów, katedr, instytutów 

Nowa zakładka „My Organization“

Dwa nowe zbiory analiz „Faculty Report“ 
raporty dla wydziału oraz „Department 
Report“ dla mniejszych jednostek np. 
katedr



Raporty dla wydziałów, katedr, instytutów 
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My Organization

Po przesłaniu zestawu danych użytkownik może przeglądać strukturę organizacyjną, analizować dział 
lub badacza za pomocą raportów i metryk InCites B&A, a następnie eksportować raporty i / lub dane 
bazowe do Excela lub PDF.



My Organization Dataset dostępny dla wszystkich poziomów organizacji

My Organization
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My Organization
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My Organization jest połączone z InCites B&A, więc gdy 
użytkownik wybierze nazwisko badacza (lub nazwę wydziału), 
wyświetlony zostanie odpowiedni raport systemu InCites.

Użytkownicy będą mogli również przeszukiwać My Organizations 
jako zbiór danych w InCites B&A. Powyżej pokazany jest 
Eksplorator osób, który pokazuje konkternych badaczy i 
dokumenty przesłane przez administratora. Wszystkie filtry i dane 
mogą zostać zastosowane w stosunku do tego zestawu danych.



International Visibility Project



1. Liczba i struktura (periodyczność) własnych wydawnictw uczelni oraz ich obecność w WoS

18
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2. Udział publikacji naukowych przygotowanych w zespołach międzynarodowych do ogółu publikacji uczelni
-dane za lata 2013 - 2017
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3. Znormalizowany wskaźnik cytowań dla uczelni - dane za lata 2013-2017



Udział publikacji naukowych uczelni w grupie Top-10 procent najlepszych publikacji w poszczególnych 
dyscyplinach i dla całej uczelni - dane za lata 2013 - 2017 

21Insert footer



Dziękuję za uwagę

Marcin Kapczynski

Solutions Specialists and Customer Education, Europe 

Web of Science Group | Clarivate Analytics 

Phone +48 693060193 | marcin.kapczynski@clarivate.com

clarivate.com

© 2019 Clarivate Analytics. All rights reserved. Republication or redistribution of Clarivate Analytics content, including by framing or similar means, is prohibited without the prior written consent of Clarivate Analytics. Web of Science 
Group and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and used under license.

Radek Budzichowski
Country Manager CEE, 
Web of Science Group | Clarivate Analytics 
Mobile +48 691 702 211 | radek.budzichowski@clarivate.com | 

mailto:marcin.kapczynski@clarivate.com
mailto:radek.budzichowski@thomsonreuters.com

