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Witamy w społeczności użytkowników SciVal w Polsce!

Wprowadzenie do SciVal

Katarzyna Kryszczuk
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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.
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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 doktorantów?”

“Rektor mojej uczelni wybiera się w 

podróż do Chin. Jak sprawdzić z 

kim aktualnie współpracujemy?”

““Planuję powołanie federacji i 

chcę sprawdzić różne scenariusze. 

W jaki sposób mogę to zrobić?”
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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 bibliometryczne, 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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“Planuję powołanie federacji i chcę sprawdzić różne 

scenariusze. W jaki sposób mogę to zrobić?”

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

“Rektor mojej uczelni wybiera się w podróż do Chin. Jak 

sprawdzić z kim aktualnie współpracujemy?
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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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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


|     27|     27|     27

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 bazie

• 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

23,507
recenzowanych czasopism

301
czasopism handlowych

3,784
czasopism dostępnych w tzw. 

Gold OA

Pełne metadane, abstrakty oraz 

cytowania

Nauki 

Fizyczne

12,263

Nauki o 

zdrowiu

13,819

Nauki 

społeczne

10,905

Nauki o życiu

6,809

106K
Wydarzeń konferencyjnych

8.3M
Materiałów konferencyjnych

Głównie inżynieria i informatyka

613
Serie książkowe

38K
Wolumenów

1.5M
Rekordów

165,768
Pojedynczych książek

1.34M
Rekordów

Skupione na naukach 

humanistycznych i społecznych

Liczba czasopism w 

wybranym obszarze 

badawczym Czasopisma Konferencje Książki
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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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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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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
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Co nowego w SciVal?

https://bit.ly/2K084gE 
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Ewaluacja 2.0 w SciVal

Katarzyna Kryszczuk
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Cele na dziś

Skuteczna analiza wyników badań w SciVal

- Jak współpracować z klasyfikacją w narzędziu SciVal?

(ASJC, Fields of Science, Polska klasyfikacja)

- Jak definiować naukowców?

- Jak dostać się do listy publikacji wybranego autora?

- Jak wybrać „najlepszą” publikację?
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Jak współpracować z systemami klasyfikacji w 

narzędziu SciVal?

• Podstawową klasyfikacją w SciVal jest „ASJC”.

• SciVal również udostępnia klasyfikację Fields of Science and 

Technology („FOS”) , która jest stosowana przez OECD.

• Planowane jest wprowadzenie klasyfikacji Fields of Research and 

Development („FORD”).

• Polska klasyfikacja mniej więcej odpowiada klasyfikacji FOS 

(OECD).

• W polskim środowisku naukowym trwa stała profesjonalna 

inicjatywa, polegająca na odwzorowaniu polskiej klasyfikacji. 

• Elsevier doradza polskiej społeczności w zakresie najlepszych 

rozwiązań, zgodnie z polską klasyfikacją.
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Mapowanie

FOS (OECD)

ASJC

Czasopismo Nature Communications

1300 

General Biochemistry, 
Genetics and Molecular 

Biology

106

Biological
Sciences

1600 

General 
Chemistry

104

Chemical
Sciences

3100 

General Physics and 
Astronomy

103

Physical
sciences and 

astronomy
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Mapowanie i strategie pracy

Przykład: Nauki przyrodnicze i Nauki społeczne

Description by MNiSW (Disciplines in the OECD classification)

Biological Sciences Biological Sciences biological sciences

Chemical sciences Chemical sciences chemical sciences

Computer and information sciences Informatics computer and information sciences

Earth and related environmental sciences Earth and related environmental sciences earth and related evironmental sciences

Mathematics Mathematics mathematics

Other natural sciences

Physical sciences and astronomy

Astronomy physical sciences (in the field of astronomy)

Physical sciences physical sciences (excluding astronomy)

Economics and business

Education sciences Education sciences education sciences

Law Law law (excluding canon law)

Media and communication Media and communication media and communication

Other social sciences

Political science Political science and administration Political science (excluding security sciences)

Psychology Psychology psychology

Social and economic geography Social and economic geography social and economic geography (excluding town planning)

Sociology Sociology sociology (excluding anthropology and ethnology)

Economics and finance economics and business (excluding spatial economy, business and managment)

Security Studies political sciences (in the field of security sciences)

Management and Quality Studies economics and business (in business and management)

Canonic Law law (in the field of canon law)

Social SciencesSocial Sciences

Natural Sciences Natural Sciences

FOS Polish disciplines

• Zielony: dopasowanie 1:1   automatycznie w SciVal

• Pomarańczowy: zbliżone  niezbędna praca manualna SciVal

• Szary: częściowo podobne  zdefiniować Research Area w SciVal



|     47|     47|     47

Polska klasyfikacja?

• Zostaną stworzone Obszary Badawcze (Research Areas), które 

będą odpowiadać polskim dyscyplinom.

• Ich podstawowa analiza będzie dostępna w module Overview.

• Szczegółowa analiza będzie dostępna w Module Trends.

• Dostępna będzie lista publikacji wybranej jednostki w wybranej 

dyscyplinie.

• Możliwość wyeksportowania listy publikacji wraz z informacją o 

wartościach wskaźników SNIP, SJR, CiteScore.
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Jak zdefiniować naukowca?
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Dostępne są opcje:

Define new / Import / Define new Group
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Jak dotrzeć do listy publikacji?
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Otrzymywanie listy publikacji 

Możliwość analizy dla różnych podmiotów (researcher, group, 

university)



|     52|     52|     52

Jak wybrać “najlepszą” 

publikację?
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Jak zdefiniować “najlepszą” publikację?

• Pod uwagę można wziąć wiele wskaźników bibliometrycznych, such 

as:

- Liczba cytowań

- Field Weighted Citation Impact

- Współpraca międzynarodowa

- Wskaźniki bibliometryczne czasopism

• Jakościowa ocena:

- Recenzja,

- Własna ocena: “To jest mój najlepszy artykuł”

• W przyjętym przez MNiSW rozporządzeniu na temat punktacji 

czasopism pod uwagę brane będą trzy wskaźniki:

- SNIP

- SJR

- CiteScore 
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CiteScore™ to nowy standard, który 
pomaga mierzyć wpływ cytowania 
czasopism.

• Wszechstronny, przejrzysty, 

aktualny i bezpłatny pomaga w 
analizie, gdzie warto publikować 
wyniki badań. 

• Obliczony na podstawie danych 
zawartych w bazie Scopus.

Source-Normalized Impact per Paper 
(SNIP)

• Opracowany przez CWTS, University of 
Leiden Netherlands.

• Mierzy wpływ cytowani przez ważenie 

cytowań w oparciu o całkowitą liczbę 

cytowań w obszarze badawczym.

Wpływ pojedynczego cytowania ma wyższą 
wartość w obszarach tematycznych, w 
których cytowanie jest mniej 
prawdopodobne i odwrotnie.

SCImago Journal Rank (SJR)

• Opracowany przez SCImago, Spain.

• Metryka prestiżu którą można 
zastosować do czasopism, serii książek i 
materiałów konferencyjnych.

• W przypadku SJR tematyka, jakość i 
renoma czasopisma mają bezpośredni 
wpływ na wartość cytatu

Wskaźniki biblimetryczne

More information: www.elsevier.com/scopus and https://journalmetrics.scopus.com/

http://www.elsevier.com/scopus
https://journalmetrics.scopus.com/
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CiteScore

CiteScore Impact Factor

A = cytowania dokumentów z ostatnich 3 lat A = cytowanie dokumentów z ostatnich 2 lar oraz 5 

lat

B = wszystkie dokumenty indeksowane w bazie 

Scopus, taki sam zbiór jak dla A

B = tylko cytowane rekordy (artykuły i przeglądy 

literaturowe), inny zbiór niż dla A

B

CiteScore 2017 value 

B

=

A

Documents from 3 years

2014 2015 2016 2017 2018

A

2013
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Wskaźnik SCImago Journal Rank (SJR) opracowany przez SCImago z 

powszechnie znanego algorytmu Google PageRank ™. Ten wskaźnik pokazuje 

widoczność czasopism zawartych w bazie danych Scopus®

Extracted from Wikipedia, 3rd May 2016
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www.scimagojr.com
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Otrzymywania wartości SNIP publikacji

• Może być otrzymywane na poziomie grupy, instytucji

• Może być otrzymana na poziomie indywidualnym:
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Podsumowanie



|     61|     61|     61

Jesteśmy, żeby Państwu pomóc!

• SciVal może być wsparciem podczas tworzenia raportów 
zgodnych z ustawą 2.0.

• Istnieją sugerowane “przykłady użycia” i “najlepsze praktyki” 
dla tego celu.

• Staramy się tworzyć takie przykłady zastosowania oraz dzielić się 
nimi ze społecznością SciVal

- Poprzez seminaria internetowe

- Poprzez szkolenia

- Na Library Connect, 13-14 listopada w Poznaniu

- Na stronie www SciVal Polska i w Research Academy

• Zachęcamy do używania SciVal i  tworzenia własnych 
innowacyjnych rozwiązań.

• Wszystkie sugestie od użytkowników są przez nas wysoko 
cenione!

- Używamy ich do rozwijania naszych szkoleń.
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Dziękuję za uwagę!
katarzyna.kryszczuk@gmail.com


