
Nagłówek: Szkolenia i warsztaty dla pracowników i doktorantów w październiku  

 

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznym oraz 

doktorantów  do wzięcia udziału w szkoleniach i warsztatach: 

 12.10.2018 (piątek) - szkolenie dotyczące wykorzystania platformy Web of Science, 

 17.10.2018 (środa) - warsztaty praktyczne dla doktorantów i opiekunów naukowych 

dotyczące zasad aplikowania o grant w ramach konkursu PRELUDIUM 16, 

 24.10.2018 (środa) - warsztaty praktyczne: SciVal – narzędzie do analizy danych w 

bazie Scopus. 

 

Więcej szczegółów oraz formularze zapisów znajdą Państwo poniżej: 

 
Spotkanie będzie podzielone na dwie części: 

Część pierwsza (60 min) 

 Platforma  Web of Science i baza Web of Science - Core Collection. Zakres i 

wykorzystanie, metody budowania kwerend  i sposoby wyszukiwań, filtrowanie, 

sortowanie, analizowanie i zarządzanie rezultatami, alerty, zapisywanie kwerend itd. 

 Wykorzystanie EndNote do gromadzenia i zamieszczania bibliografii załącznikowej. 

Formatowanie stylów bibliograficznych i zastosowanie przypisów w tekście pracy 

 Tworzenie raportów cytowań. Indeks h i inne zmienne stosowane w ocenie dorobku 

naukowego. 

Część druga (60 min) 

 Określanie jakości czasopisma na podstawie Journal Citation Reports. 

 Tworzenie własnych profili, wyszukiwanie informacji o innych autorach i badaczach na 

platformie ResearcherID i ORCID. 

 Wykorzystanie InCItes do wszechstronnej analizy dorobku naukowego. Wyszukiwania 

wiodących instytucji, źródeł, dziedzin, autorów, współpracy, źródeł finansowanie itd.  

 

Osoba prowadząca:  

Marcin Kapczynski 

Solutions specialists and Customer Education, Europe  

Scientific and Academia Research | Clarivate Analytics 

 



Termin: 12.10.2018 w godzinach 10:00-12:15 

Sala: 113 Z 

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/j39CBDUT5LrTkgr82 

 

 

 

 
Warsztaty praktyczne dotyczące zasad aplikowania o grant w ramach konkursu PRELUDIUM 

16. Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających 

stopnia naukowego doktora. 

 

W trakcie warsztatów dowiecie się Państwo: 

 na co aktualnie zwracają uwagę osoby decydujące o przyznaniu grantu ze środków NCN? 

 jak właściwie opisać dorobek kierownika i jak najkorzystniej go udokumentować? 

 w jaki sposób napisać szczegółowy i skrócony opis projektu – co zawrzeć, a czego unikać? 

 co należy umieścić w poszczególnych częściach wniosku 

 jak skonstruować budżet projektu 

 

Wyjaśnimy także co robić w sytuacjach niestandardowych, podpowiemy jak zaplanować 

hipotezy badawcze i opisywać poszczególne elementy wniosku, aby zwiększyć swoją szansę 

na grant. 

Zasugerujemy, kto z pracowników uczelni byłby w stanie skonsultować pomysł na grant oraz 

zweryfikować treść wniosku, przed złożeniem w NCN. 

 

Terminy: 17.10.2018 w godzinach 16:00-18:00 

Sala: 205 A 

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/54VXDpw1gdLVic8O2 

 

https://goo.gl/forms/j39CBDUT5LrTkgr82
https://goo.gl/forms/54VXDpw1gdLVic8O2


 
 

Warsztaty przeprowadzi przedstawiciel firmy Elsevier Dawid Surmik dla dwóch 24-osobowych grup, z 

dostępem do komputerów.  W programie: 

1. Podstawowe informacje o osiągnięciach naukowych w bazie SciVal - omówienie zasobów narzędzia 

SciVal i wskaźników bibliometrycznych wykorzystywanych do oceny dorobku naukowego. 

2. Zwiększenie widoczności - porządkowanie profilu autora i instytucji. 

3. Prezentacja doskonałości badawczej - szukanie czynników różnicujących, analiza porównawcza z 

podobnymi instytucjami z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników ilościowych. 

4. Znajdywanie współpracowników - przedstawienie już istniejącej współpracy, znalezienie nowych 

możliwości. 

5. Zrozumienie obszarów badawczych - szczegółowe omówienie tematów i obszarów badawczych. 

6. Dzielenie się wiedzą w organizacji - tworzenie i udostępnianie raportów. 

Termin: 24.10.2018  

Godziny do wybory: 

TURA 1: 14:00-16:00 

TURA 2: 16:00-18:00 

Sala: 120 Z 

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/hvJlowHbNoaaqnTm1 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących szkoleń, zachęcam do kontaktu:  

Ewa Popowicz 

Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju 

Centrum Obsługi Badań Naukowych UE we Wrocławiu  

T: 71 36 80 171 

M: ewa.popowicz@ue.wroc.pl  

A: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, budynek D, pokój 4 

https://goo.gl/forms/hvJlowHbNoaaqnTm1
mailto:ewa.popowicz@ue.wroc.pl


 

 


