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Witamy w społeczności użytkowników SciVal w Polsce!

Wprowadzenie do SciVal

Zespół Elsevier, październik 2018.



|     2|     2|     2

Witamy w Polskiej społeczności SciVal-a!

• Dla kogo jest SciVal? Indywidualni badacze

Kierownicy projektów

Administracja naukowa

Ewaluatorzy nauki

• SciVal umożliwia analizę…

• SciVal jest niezwykle elastyczny i łatwy w nawigacji.

Zacznij od razu i wykonuj wnikliwą analizę w ciągu zaledwie kilku minut!

• Scival bazuje na Scopusie – najbardziej wszechstronnej bazie danych 

naukowych na świecie

Scopus jest najczęściej używanym i zaufanym źródłem danych dla naukowców 

i osób oceniających badania na całym świecie.

Począwszy od stycznia 2018, SciVal, rozwiązanie firmy Elsevier, jest 

dostępne dla wszystkich uczelni i instytutów badawczych w Polsce.

wyników badań poszczególnych jednostek 

naukowych, grup badawczych, instytucji,

sieci współpracy naukowej,

obszarów i tematów badań.
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Witamy w społeczności polskich użytkowników SciVal!

• Dołącz do naszych:

- szkoleń online

- szkoleń w Twojej instytucji

- spotkań w ramach SciVal Forum w Twoim mieście

- a przede wszystkim, SciVal Research Evaluation Academy.

Obecnie pracujemy nad większą ilością polskich treści i poradników, więcej 

informacji pojawi się wkrótce.

• Prześlij opinię i opowiedz swoje historie o tym, jak korzystasz z SciVal!

Zostań aktywnym członkiem Polskiej Społeczności SciVal

Odwiedź naszą 

witrynę

elsevier.com/scival-polska

Subskrybuj 

wiadomości

https://bit.ly/SciValPolskaNews

Zadaj pytanie https://bit.ly/SciValPolskaPytanie

Obserwuj na 

Facebook’u

https://www.facebook.com/ElsevierPolska

http://www.elsevier.com/scival-polska
https://bit.ly/SciValPolskaNews
https://bit.ly/SciValPolskaPytanie
https://www.facebook.com/ElsevierPolska
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Dostęp do platformy SciVal : www.scival.com

Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany na Scopus lub ScienceDirect, przejdź do 

Register Now. Jeśli przebywasz poza uczelnią, zapytaj administratora sieci 

uczelnianej o usługę VPN i możliwość zdalnego dostępu.

http://www.scival.com/
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SciVal w pigułce

SciVal oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań realizowanych 

przez 230 państw i 10200 instytucji badawczych na całym Świecie.

Wizualizuj

osiągnięcia

badawcze

Obserwuj

swoje postępy

Rozwijaj

współpracę

partnerską

Gotowe szybkie 

zestawienie 

dowolnej jednostki 

naukowej

Elastyczność 

tworzenia 

i porównywania 

dowolnych grup 

badawczych

Rozpoznanie i analiza 

istniejących 

i potencjalnych 

możliwości współpracy

Analizuj

trendy 

badawcze

Analiza trendów 

badawczych i odkryć 

uznanych naukowców 

oraz „wschodzących 

gwiazd” nauki
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Warstwy SciVal

Big Data technology

Publikacje, cytowania oraz dane nt. czytelnictwa (Scopus
& ScienceDirect). Przyznane dotacje, wzmianki w mediach, cytowania w 

patentach.

Dane w SciVal są aktualizowane co dwa tygodnie.

Dzięki temu masz zawsze gwarancję, że najważniejsze informacje są 

najbardziej aktualne.



|     7|     7|     7

Publikacje, cytowania oraz dane nt. czytelnictwa 
(Scopus & ScienceDirect)

wzmianki w mediach, cytowania w patentach. 
SciVal aktualizuje dane co dwa tygodnie.

Dane nt. czytelnictwa

Publikacja, cytowania, 
dane nt. czytelnictwa

Podstawa funkcjonowania platformy SciVal
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Co potrafi SciVal?
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Korzyści dla szerokiego grona użytkowników

SciVal wspiera potrzeby szerokiego grona użytkowników 

instytucjonalnych, zapewniając gotowy, elastyczny wgląd do 

konkretnych instytucji

• 360-stopniowy przegląd osiągnięć istotny 
w planowaniu strategii dalszych działań oraz rozwoju

• Identyfikacja mocnych i słabych stron instytucji

Prorektorzy ds. 
nauki

• Tworzenie raportów z działalności naukowej uczelni

• Usprawnienie współpracy instytucjonalnej 
i międzyinstytucjonalnej

• Wspieranie i uzyskiwanie większych grantów

• support and win large grants

Uczelniane biura 
i centra ds. badań 

naukowych

• Ocena wyników uzyskanych przez badaczy i zespoły 
pod kątem decyzji dotyczących rekrutacji oraz 
przedłużenia zatrudnienia

Prodziekani 
wydziałów, 

kierownicy katedr

• Zwiększenie swojej widoczności i podkreślenie 
osiągnięć

• Rozszerzenie sieci kontaktów

• Znalezienie współpracowników i mentorów

Badacze
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Przykładowe pytania zadawane w SciVal?

“Jak mogę sprawdzić, kto 

wyróżnia się w konkretnej 

tematyce w porównaniu do moich 

badaczy, w celu nawiązania 

potencjalnej współpracy?”

“Jak możemy wykazać 

doskonałość badawczą w sposób, 

który najlepiej pokazuje nasze 

atuty, aby zabezpieczyć fundusze

i przyciągnąć studentów?”

“Rektor z mojej uczelni wybiera się 

do Chin; jak mogę sprawdzić z kim 

współpracujemy i w jaki sposób 

możemy tę współpracę rozwijać?”

“Chcę sprawdzić różne 

scenariusze, które biorę pod 

uwagę, by ustanowić ośrodek 

doskonałości. Jakich spostrzeżeń 

mogą mi dostarczyć dane?”
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Zobacz na jakich dyscyplinach koncentruje się Twoja instytucja i jej topowi naukowcy

“Jak możemy wykazać doskonałość badawczą w sposób, który 

najlepiej pokazuje nasze atuty, aby zabezpieczyć fundusze

i przyciągnąć studentów?”
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Prominencja tematu w nauce

• Zidentyfikowaliśmy ~97000 globalnych tematów 

badawczych poprzez pogrupowanie ich wszystkich 

w bazie Scopus i uszeregowanie ich według Prominencji.

• Prominencja jest nowym wskaźnikiem, który pokazuje 

bieżącą dynamikę tematu w wyniku porównania cytowań, 

czytelnictwa publikacji oraz wartości CiteScore czasopisma.

• Prominencja = dynamika (nie to samo co cytowalność!).

• Prominencja przewiduje finansowanie – pomaga 

badaczom i kierownikom badań zidentyfikować tematy, które 

mogą być dobrze finansowane.

• Wykracza poza to co może zrobić konkurencja…
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Prominencja tematu w nauce – pierwszy w swoim 

rodzaju

Pierwsza prawdziwie globalna, szczegółowa analiza profilu 

badań, która stawia SciVal ponad ewaluację i analizę 

porównawczą. Nigdy wcześniej tego nie robiono - używamy 

danych z całej bazy Scopus do tworzenia tematów.

• Kto jest liderem – możemy zidentyfikować pojawiające się 

tematy z dużym wyprzedzenie, aby zrozumieć, kto jest obecnie 

liderem badań.

• Jak wygląda powiązanie – możemy powiedzieć, w jaki 

sposób tematy są powiązane z Twoim profilem badawczym..

• Lepsze odzwierciedlenie rzeczywistości – tematy są 

doskonałym odbiciem rzeczywistości, ponieważ opierają się na 

wzorcach cytowań, a nie na kategoriach czasopism, a zatem 

są prawdziwie wielodyscyplinarne.
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Prominencja tematu: widok tabelaryczny
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Prominencja tematu: wykres kołowy nauki
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Przejrzyj różne wskaźniki metryczne, aby rozpoznać te, które 

demonstrują doskonałość naukową Twojej instytucji

Sprawdź, ile Twoich publikacji zalicza się do 1% , 5%, 10% czy 25% 

najczęściej cytowanych artykułów na świecie

2017

2.2% w czołówce 1% najczęściej 

cytowanych

15.4% w czołówce 10% najczęściej 

cytowanych
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Przejrzyj różne wskaźniki metryczne, aby rozpoznać te, które 

demonstrują doskonałość naukową Twojej instytucji

2017: 1.35

Pokaż Field-Weighted Citation Impact, który normalizuje cytowania dla różnego rodzaju, 

dziedziny oraz roku publikacji
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“Chcę sprawdzić różne scenariusze, które biorę pod uwagę, 

by ustanowić ośrodek doskonałości. Jakich spostrzeżeń mogą 

mi dostarczyć dane?”

Testuj scenariusz tworząc hipotetyczne zespoły i porównuj je korzystając z 

różnych wskaźników metrycznych
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Istnieje silna korelacja pomiędzy współpracą 

międzynarodową a wartością wskaźnika FWCI
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Przewodnik po wskaźnikach SciVal-a

Kompleksowy przewodnik po wskaźnikach jest przystępnie napisaną 

instrukcją praktycznego wykorzystania wskaźników, który pozwoli Ci znaleźć 

właściwe wskaźniki do realizacji Twoich celów.

• Zrozumienie wskaźników

- Scopus jako źródło danych

- Dane dotyczące czytelnictwa - źródłem danych

• Wybór najbardziej odpowiednich wskaźników

- Co wpływa na ich wartość oprócz wydajności?

• Dla każdego z wskaźników

- Sytuacje, w których są użyteczne

- Kiedy dbać i jak radzić sobie z niedociągnięciami

- Opracowane przykłady

Dostępne za darmo na www.elsevier.com/ri
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Zanurz się w Mapach Google aby znaleźć partnerów do współpracy w Chinach

“Mój Pro Rektor wybiera się do Chin; z kim współpracują 

nasi pracownicy akademiccy i jak możemy się rozwijać?”
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Identyfikuj obecnych i potencjalnych partnerów do 

współpracy
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Identyfikuj naukowców i oceń poziom aktywności
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“Jak mogę sprawdzić, kto wyróżnia się w konkretnej tematyce w 

porównaniu do moich badaczy, w celu nawiązania potencjalnej 

współpracy?”

Wybierz lub utwórz własny obszar badawczy w SciVal
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Wybierz określoną frazę kluczową w obszarze badawczym, a następnie 

sprawdź wyniki dla najlepszych instytucji, krajów, autorów oraz czasopism i 

porównaj ją z instytucją pod kątem potencjalnych synergii

Analizuj cały obszar badawczy lub jego określoną część
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SciVal - Rozwiązanie dla Twoich wyzwań związanych 

z planowaniem strategicznym

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do przeglądania 
i analizowania światowych badań, aby:

• Zobaczyć gotowe szybkie zestawienie wyników 
swojej pracy badawczej lub dowolnego zespołu 
lub instytucji z całego świata.

• Porównać wydajność swojego zespołu lub instytucji 
z każdym innym dowolnym zespołem. 

• Modelować scenariusze testowe, tworząc wirtualne 
zespoły badawcze i nowo powstające obszary 
badawcze.

• Oceniać istniejące i identyfikować potencjalnych 
partnerów do  współpracy – lokalnie lub globalnie.

• Obserwować najbardziej produktywnych 
naukowców oraz wschodzące gwiazdy dla każdego 
z tematów badawczego.

www.elsevier.com/research-intelligence

http://www.elsevier.com/research-intelligence
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O wskaźnikach
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Analizuj mocne 

strony instytucji 

badawczej

Określ, gdzie 

badania są 

potencjalnie 

dobrą inwestycją

Wykaż zwrot 

zainwestowanych 

w badania 

kosztów

Zidentyfikuj 

wschodzące 

gwiazdy wśród 

początkujących 

naukowców

Przedstaw lepszą 

narrację 

o wszystkim, co 

dzieje się 

z badaniami

Do czego można wykorzystać wskaźniki…
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Jaki powinienem wybrać wskaźnik?

Jest sześć 

czynników, które 

mogą wpływać 

na wartość 

wskaźnika 

metrycznego:

• Ilość publikacji

• Typ publikacji

• Podatność na 

manipulację

• Dyscyplina

• Pokrycie

w baize

• Czas

Zawsze używaj zarówno 

jakościowego, jak i ilościowego 

wkładu przy podejmowaniu 

decyzji

Zawsze używaj więcej niż 

jednego wskaźnika w ocenie i 

interpretacji danych
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Przewodnik po wskaźnikach SciVal

• Zrozumienie wskaźników
Scopus jako źródło danych

• Wybór najbardziej

odpowiednich wskaźników

- Co wpływa na ich wartość 

oprócz wydajności?

• Dla każdego z wskaźników

- Sytuacje, w których są 

użyteczne

- Kiedy dbać i jak radzić sobie 

z niedociągnięciami

- Opracowane przykłady

Kompleksowy przewodnik po wskaźnikach jest przystępnie napisaną 

instrukcją praktycznego wykorzystania wskaźników, który pozwoli Ci 

znaleźć właściwe wskaźniki do realizacji Twoich celów
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Koszyk z ponad 30 zestawami wskaźników 

do Twojej dyspozycji

Wskaźniki metryczne produktywności

Scholarly Output

Outputs in Top Percentiles

Publications in Top Journal Percentiles

Wskaźniki metryczne wpływu cytowań

Citation Count

Citations per Publication

Cited Publications

Number of Citing Countries

h-indices (h, g, m)

Field-Weighted Citation Impact

Citing-Patent Count

Patent-Cited Scholarly Output

Patent-Citations Count

Patent-Citations per Scholarly Output

Wskaźniki metryczne dyscyplinarności

Journal count

Journal category count

Wskaźniki metryczne współpracy

Collaboration (geographical) 

Collaboration Impact (geographical)

Academic-Corporate Collaboration

Academic-Corporate Collaboration Impact

„Snowball Metric”; www.snowballmetrics.com/metrics

Wskaźniki metryczne użycia (moduł Trends)

Views Count

Views per Publication

Field-Weighted Views Impact

Metryczne wskaźniki wpływu społecznego

Mass Media

Media Exposure

http://www.snowballmetrics.com/metrics
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Scopus jest to największa baza danych abstraktów i cytowań 

pochodzących z recenzowanych źródeł, która jest wyposażona w 

narzędzia pozwalające na śledzenie, analizowanie i wizualizację 

danych o publikacjach naukowych.

5000+
Wydawców

Scopus zapewnia kompleksowe spojrzenie na świat badań. Bez 

pakietów, bez dodatków. Jedna subskrypcja all-inclusive.

22,800+

Czasopism 

naukowych

150,000+

Książek

70 milionów
rekordów

16 millionów
Profili Autorów

~70,000
Profili Instytucji

1.4 billion cited references

dating back to 1970

identyfikacja i analiza czasopism 

pomoc naukowcom w zarządzaniu 

karierą – liczba cytowań, indeks 

Hirscha 

pomoc w decyzji nad czym, gdzie i 

z kim współpracować

śledzenie wpływu badań;

monitorowanie światowych 

tendencji w nauce  

informacja o aktualnych badaniach 

na całym świecie

informacja w jaki sposób 

rozróżniać tematy badań oraz 

pomaga znajdować pomysły.
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Model danych ze Scopus

Model danych Scopus opiera się na założeniu, że artykuły są pisane przez autorów

powiązanych z instytucjami. Wizualny, uproszczony model relacji między tymi podmiotami 

przedstawiono poniżej.

Jaka jest wartość tych danych? Ten relacyjny model danych oznacza, że Scopus może Ci 

powiedzieć z większą dokładnością, kto czym się zajmuje w literaturze światowej oraz gdzie 

prowadzi swoje badania.
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Scopus zawiera treści od ponad 5000 wydawców i 105 różnych krajów
• Obejmuje 40 różnych języków

• Jest codziennie aktualizowany

• Wiele regionalnych typów treści (czasopisma, konferencje, książki, seria książek)

Source: Scopus.com, January 30, 2018

Globalna reprezentacja oznacza globalne odkrycia

we wszystkich przedmiotach i rodzajach treści
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Globalna reprezentacja oznacza globalne odkrycia

we wszystkich przedmiotach i rodzajach treści
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Baza Scopus: Złoty standard
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Scopus złotym standardem: 
Ponad 150 wiodących organizacji naukowych zaufało bazie Scopus

Rankings: 
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Porównanie

Source: Web of Science Real Facts, Web of Science title list and Scopus’ own data (October 2017)

~22 tysięcy tytułów

>5,000 wydawców

dane aktualizowane 

codziennie

~18,6 tysiąca tytułów (Core Collection + 

ESCI) 3300 wydawców - dane 

aktualizowane cotygodniowo
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Wybór treści przez niezależnych ekspertów -

Rada Content Selection & Advisory Board (CSAB)

• Rada CSAB jest niezależnym panelem ekspertów z całego świata,
która podejmuje ostateczne decyzje odnośnie indeksowania danego 
źródła. 

• Złożona z 17 członków.
• Członkowie są wybierani ze względu na osiągnięcia naukowe i wielu 
posiada doświadczenie jako redaktorzy.
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Darmowy menedżer referencji i akademicka 
sieć społecznościowa, które mogą pomóc 
naukowcom organizować badania, 
współpracować z innymi online, odkrywać 
najnowsze badania i dostrzegać znaczące 
trendy w globalnej działalności badawczej.

Scopus jest to największa baza danych 
abstraktów i cytowań pochodzących z 
recenzowanych źródeł, która jest wyposażona 
w narzędzia pozwalające na śledzenie, 
analizowanie i wizualizację danych o 
publikacjach naukowych.

Kompleksowy system zarządzania informacjami 
badawczymi i narzędzie do tworzenia sieci 
badawczych, umożliwiające podejmowanie 
decyzji opartych na dowodach, promowanie 
współpracy, ułatwianie raportowania działań 
wydziałów, upraszczanie i optymalizację pracy 
administracji.

Dostosuj analizy, raporty oraz usługi 
spełniające Twoje potrzeby w zakresie 
zarządzania badaniami.

Gotowe do użycia narzędzia do wizualizacji 
wyników badań, porównania z rówieśnikami, 
rozwijania partnerstwa i analizowania trendów 
badawczych w celu oceny i realizacji 
zoptymalizowanych strategii dla organizacji 
badawczych.

Bogate zasoby danych
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Pozycjonowanie strategiczne
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y Optymalizacja zasobów
Wydajność badacza

Kopalnie tekstów dokumentów naukowych – od 

streszczeń publikacji i ogłoszeń o propozycjach 

finansowania, nagrodach i patentach – do 

tworzenia semantycznego wskaźnika Fingerprint™ 

dla kluczowej wagi określeń każdego tekstu. 

Przeszukuj ten wskaźnik dla ludzi, publikacji, 

możliwości finansowania i pomysłów by ujawnić ich 

wnikliwe połączenia.

Find researchers who meet your funding 
priorities and locate the right reviewers for 
papers and grant applications based on text 
mining of abstracts.

Rozwiązania wspierające pracę naukową
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Pomoc w programie
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Uzyskiwanie pomocy

• Rozwiń menu pod znakiem zapytania (?), 

aby uzyskać szczegóły pomocy

Sprawdź naszą 

stronę internetową

elsevier.com/scival-polska

Subskrybuj

wiadomości

https://goo.gl/forms/MdzGfr8HrYhGqrum1

Zadaj pytanie https://goo.gl/forms/rUB8hWQkNMuRTysJ3

Obserwuj na 

Facebook’u

https://www.facebook.com/ElsevierPolska

http://www.elsevier.com/scival-polska
https://goo.gl/forms/MdzGfr8HrYhGqrum1
https://goo.gl/forms/rUB8hWQkNMuRTysJ3
https://www.facebook.com/ElsevierPolska
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Instrukcja SciVal online
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Instrukcja SciVal online
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Co nowego w SciVal?

Bądź na bieżąco z naszymi najnowszymi wydaniami i ulepszeniami za pośrednictwem 

witryny scival.com

• Czytaj i dziel się naszymi aktualizacjami na Twitterze

• W sekcji “New in this Release” szukaj najnowszych informacji

• Plan rozwoju SciVal >> zobacz, co się wydarzy w SciVal w 2018 roku i później

• Uzyskaj dostęp do najnowszych webinarów SciVal

• Poznaj nowe porady i wskazówki za pośrednictwem naszego wirtualnego przewodnika 

po SciVal


