
 

 

Dedykowane warsztaty dla społeczności  
Polskiej Akademii Nauk - edycja jesień 2022 
Kontynuując dedykowane wsparcie dla Społeczności Instytutów Polskiej Akademii Nauk zapraszamy 
państwa serdecznie do udziału w zbliżających się webinariach. Spotkania odbędą się za pośrednictwem 
platformy Zoom, wszystkie linki wraz z opisami znajdą Państwo poniżej.  

Do zobaczenia!  
Zespół PAN & Zespół Elsevier 
 

PAŹDZIERNIK 2022 

Wskaźniki i pomiar wpływu – jak sobie z tym poradzić 
Termin: 13 października, godzina 10.00,  
Czas: 90 minut 
Język: polski 
Zapisy: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_HGwuVW9hQ56Kzwe3CvPsxQ  
Podczas spotkania poruszymy następujące treści: 

• dostępne wskaźniki i funkcjonalności 
• analiza bibliometryczna za pomocą bazy Scopus i narzędzia SciVal 
• znaczenie współpracy w kontekście budowania wpływu i widoczności 
• klasyfikacje i tematy badawcze  

 
Функціональні можливості бази Scopus – як використовувати її потенціал 
Дата: 19 жовтня, 10:00 Варшава / 11:00 Київ 
Тривалість: 75 хв 
Мова заходу: українська 
Реєстрація: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_b-23gRxaTAmcHCVR_w0SAA 
Під час зустрічі поговоримо про: 
• Що таке реферативна база і що в ній можна знайти 
• Які функціональні можливості вона пропонує 
• Як шукати літературу та профілі (дослідника/установи) 
 
SciVal без таємниць – аналіз доробку дослідника та установи 
Дата: 25 жовтня, 10:00 Варшава / 11:00 Київ 
Тривалість: 75 хв 
Мова заходу: українська 
Реєстрація: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_2LKP0N9nRQ65VZG6N50qww  
Під час зустрічі поговоримо про: 
• Що таке інструмент SciVal 
• Функціональність і можливості 
• Як SciVal може допомогти при аналізі наукового доробку (установи/дослідника/країни) 
 
 



 

 

Wygodne wyszukiwanie i praca z pełnym tekstem publikacji naukowych - Top 5 funkcjonalności bazy 
ScienceDirect  
Termin: 26 października, godzina 13.30,  
Czas: 60 minut 
Język: Polski 
Zapisy: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/9016648010417/WN_r2fYUKAQTRm6EtyWYYMBPg  
Podczas spotkania poruszymy następujące treści: 

• Jak wyszukać pełny tekst i sprawnie dotrzeć do pdf’a publikacji naukowej – tips and tricks 
• Dodatkowe opcje pracy z pełnym tekstem na platformie ScienceDirect 
• Możliwości personalizowania contentu oraz funkcjonalności wspierające badaczy w byciu na 

bieżąco z relewantna literaturą naukową 
• Topic Pages – dodatkowe wsparcie w wyszukiwaniu fundamentalnych informacji z danego 

obszaru tematycznego 
 
Scopus bez tajemnic – wykorzystaj cały potencjał możliwości 
Termin: 28 października, godzina 12.00,  
Czas: 75 minut 
Język: Polski 
Zapisy: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_Uw2DlwZiSnagdx6795hgYA  
Podczas spotkania poruszymy następujące treści: 

• baza abstraktowa – czyli co to takiego i dlaczego warto z niej korzystać 
• możliwości personalizacji – czyli jak ustawić Scopus „pod siebie” 
• dobre zapytanie połową sukcesu – zaawansowane kwerendy nie takie straszne 
• dynamika – czyli co ułatwia pracę użytkownikom 

  



 

 

LISTOPAD 2022 

Jak napisać i opublikować artykuł naukowy - garść porad dla młodych naukowców 
Termin: 15 listopada, godzina 9.30 
Czas: 75 minut 
Język: polski 
Zapisy: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/7616648010122/WN_aQObmognSLGL0KCveYC2xw  
Podczas spotkania poruszymy następujące treści: 

• Twój przekaz, czyli jak napisać dobrej jakości tekst naukowy 
• Procesy wydawnicze, czyli jak to wygląda od zaplecza 
• Opublikowali mnie i co dalej, czyli jak zadbać o własną widoczność 
• Kwestie etyczne dodać – plagiat, etyka wyników badań 
• Transparentność – co może ci grozić w efekcie retrakcji dokumentu 

 
How to write and publish a scientific article?   
Date: 15 November, 12.00 PM (Warsaw time) 
Time: 2x45 min. 
Language: English 
Registration: 
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/3016648012421/WN_UHqqX8TqSxCzShpy8NEATQ  
During this training course, participants will learn how to write a high-quality scientific article. Tips and 
best practices in writing scientific articles will be presented, which come from the experience of many 
scientists, editors and readers. The training is mainly aimed at young researchers, although more 
experienced academics are also welcome. 

Agenda: 
-Best practices in creating a successful scientific article 
-The publishing process and ethical matters - case studies for authors 
-Valuable tools that can support authors in writing a manuscript 
-Question-and-answer session 

The training will include examples of online work, and participants will be able to take an active part in the 
session. 

 
Dlaczego widoczność ma znaczenie? – profil autora bez tajemnic 
Termin: 16 listopada, godzina 9.30,  
Czas: 75 minut 
Język: polski 
Zapisy: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_SoHtKkCJSC6TRKygnrl-YA  
Podczas spotkania poruszymy następujące treści: 

• profile w bazie Scopus – jak powstają, co je kształtuje 
• jakie informacje znajdę w profilu – wybrane przykłady 
• kiedy potrzebna pomoc – poprawki, zmiany i aktualizacje 
• w jaki sposób „dbać” o swój profil 

 



 

 

W poszukiwaniu odpowiedniego czasopisma do publikacji 
Termin: 17 listopada, godzina 9.30,  
Czas: 75 minut 
Język: polski 
Zapisy: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/7316648016905/WN_pZkYOOJuT3q65jA4m4GIbg  
Podczas spotkania poruszymy następujące treści: 

• baza Scopus jako źródło informacji (wskaźniki czasopism) 
• jak unikać pułapek 
• możliwości analityczne – słowa kluczowe, tematy – SciVal 
• co może nam pomóc – pomocne funkcje i narzędzia 

Działania dodatkowe i towarzyszące  

Informacje w jaki sposób można korzystać z licencji narzędzi i baz Elsevier w Polsce znajdują się na 
stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki pod adresem https://wbn.icm.edu.pl/ 

Elsevier w ramach wsparcia użytkowników narzędzi i baz z terytorium Ukrainy udostępnił 
dedykowaną stronę https://www.elsevier.com/promo/ukraine-academic-support. Dodatkowo 
procedura uruchomieniu dostępu została opisana w tym dokumencie.  

Ponadto, w ramach wsparcia użytkowników zostanie uruchomiony dedykowany program dla 
społeczności i gości PAN umożlwiający odbycie certyfikacji narzędzia SciVal. Szkolenie i proces 
certyfikacji będzie się odbywał w formie elektronicznej (w języku angielskim) na dedykowanej 
platformie. Planowany termin uruchomienia to styczeń/luty 2023. 


