
Enhance your research strategy

SciVal – czas na analizę



Jak zacząć?
• SciVal jest dostępny dla wszystkich członków 

społeczności akademickiej w Polsce, jako część 
licencji krajowej. 

• Jeżeli korzystasz z innych naszych narzędzi 
i posiadasz swoje konto wystarczy, że się 
zalogujesz i gotowe 

• Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany 
w Scopus lub ScienceDirect, przejdź do
Sign in i zarejestruj się. 

Uwaga: Jeżeli przebywasz poza uczelnią, zapytaj 

administratora sieci uczelnianej o możliwość zdalnego 

dostępu. 



SciVal dziś
• Lider globalny, ponad 1300 klientów z 80 

krajów. W większości instytucje 

akademickie i naukowe. 

• Silna obecność w Australii, Wielkiej 

Brytanii, Japonii i Polsce 

• Największe firmy globalne: Siemens, 

Boeing, Unilever

• Kilkanaście instytucji finansujących 

badania oraz agend i biur rządowych



SciVal w pugułce
SciVal zapewnia szybki i łatwy dostęp do informacji z ponad 18 000 instytucji
naukowych oraz naukowców do nich afiliowanych z ponad 230 krajów na świecie. 

Wizualizuj 
badania

Gotowe i szybkie 
zestawienie dowolnej 
jednostki naukowej lub 
badacza

Porównuj 
wskaźniki

Elastyczne tworzenie i 
porównywanie zestawów 
danych, w tym naukowców 
lub instytucji

Rozwijaj 
współpracę

Analizuj obecną współpracę i 
identyfikuj potencjalnych 
partnerów

Analizuj 
trendy

Bądź na bieżąco, sprawdzaj i 
wyszukuj najnowsze trendy 
w swojej dziedzinie.



Jakie dane dostępne są w SciVal’u?

Instytucje finansujące badania:
pełna lista link

Największe biura patentowe:

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/18414/supporthub/scival/kw/funding/


5000+
Wydawców

24,000+
Czasopism 
naukowych

220,000+
Książek

78 
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.

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.

Scopus: główne źródło dla SciVal’a



Warstwy narzędzia SciVal

Publikacje, cytowania, dane nt. wykorzystania (Scopus
Przyznane granty, wzmianki medialne, cytowania w patentach

Reports
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Obliczanie 300 bilionów
wartości metryk tygodniowo
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Warstwy narzędzia SciVal

Publikacje, cytowania, dane nt. wykorzystania (Scopus
Przyznane granty, wzmianki medialne, cytowania w patentach

Reports

+16 000 instytucji z 230 
krajów

96 000 tematów 
badawczych

+16 mln profili autorów
Obszary badawcze



Warstwy narzędzia SciVal

Publikacje, cytowania, dane nt. wykorzystania (Scopus
Przyznane granty, wzmianki medialne, cytowania w patentach

Raporty



Korzyści dla każdej z grup użytkowników
SciVal wspiera potrzeby szerokiego grona użytkowników instytucjonalnych, 
zapewniając szybki i przyjazny wgląd do informacji o konkretnych instytucjach

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

• Identyfikacja mocnych i słabych stron instytucji
Prorektor ds. nauki

• Tworzenie raportów z działalności naukowej uczelni
• Usprawnienie współpracy instytucjonalnej

i międzyinstytucjonalnej
• Wspieranie i uzyskiwanie większych grantów

Biuro ds. nauki i badań

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

• Wspieranie procesów ewaluacyjnych

Dziekan, prodziekan i 
kierownik dyscypliny

• Zwiększenie swojej widoczności i podkreślenie osiągnięć
• Rozszerzenie sieci kontaktów
• Znalezienie współpracowników i mentorów

Naukowiec



“Jak mogę sprawdzić, kto wyróżnia się w konkretnej 
tematyce badań w porównaniu do naukowców w 
mojej uczelni, 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?”

Przykładowe pytania na jakie może odpowiedzieć SciVal



14Jakie obszary są kluczowe dla 
Twojej instytucji i naukowców ją 

tworzących

“Jak możemy wykazać doskonałość 
badawczą w sposób, który najlepiej 
pokazuje nasze atuty, aby 
zabezpieczyć fundusze i 
przyciągnąć studentów?”



Zobacz, ile z pośród Twoich 
publikacji należy do 1% lub 

10% najczęściej cytowanych 
prac na świecie

Przeglądaj różne 
wskaźniki, aby 
zidentyfikować te, 
które w najlepszy 
sposób opisują 
doskonałość naukową 
Twojej instytucji

2017
7.1% in top 1% most cited
39.6% in top 10% most cited



Wskaźnik Field-Weighted Citation 
Impact normalizuje różnice 

cytowań spowodowane obszarem, 
rodzajem i typem publikacji

Przeglądaj różne 
wskaźniki, aby 
zidentyfikować te, 
które w najlepszy 
sposób opisują 
doskonałość naukową 
Twojej instytucji



“Chcę sprawdzić różne scenariusze, 
które biorę pod uwagę, by 
ustanowić ośrodek doskonałości. 
Jakich spostrzeżeń mogą mi 
dostarczyć dane?”

Sprawdzaj różne warianty 
tworząc zestawy danych i 
wirtualne grupy badaczy 
analizując je przy użyciu 

różnych metryk



“Rektor z mojej uczelni wybiera się 
do Chin; jak mogę sprawdzić z kim 
współpracujemy i w jaki sposób 
możemy tę współpracę rozwijać?”

Wykorzystaj mapę, aby 
zidentyfikować swoich 

potencjalnych partnerów do 
współpracy w Chinach



Identyfikuj obecnych i 
potencjalnych partnerów 
do współpracy, 
wykorzystując do tego 
dostępne wskaźniki



Szybka ocena 
aktywności i identyfikacja 
współpracujących 
badaczy



“Jak mogę sprawdzić, kto wyróżnia 
się w konkretnej tematyce badań w 
porównaniu do naukowców w mojej 
uczelni, w celu nawiązania 
potencjalnej współpracy?”

Wybierz lub stwórz swój własny 
obszar badawczy (Research 

Area)



Assess the activity 
level and identify 
researchers

Wybierz wybraną kluczową frazę 
w ramach swojego Obszaru 

Badawczego, a następnie analizuj 
dane najlepszych instytucji, krajów, 
autorów i czasopism oraz porównuj  

je ze swoją instytucją w celu 
uzyskania potencjalnych efektów 

synergii

Analizuj obszar 
badawczy w całości 
lub tylko w wybranym 
zakresie



Dostępne wskaźniki



Złote zasady korzystania ze wskaźników

Zawsze opieraj swoją decyzję 
o wskaźniki ilościowe i 
jakościowe

Opieraj swoje wnioski na 
więcej niż jednym wskaźniku 
ilościowym

Korzystanie z wielu wskaźników powoduje 
zmiany w zachowaniu

Istnieje wiele poziomów doskonałości

Mocne strony jednej metryki mogą uzupełniać 
słabości innego

Połączenie obu podejść = lepsze 
odwzorowanie prawdy

Wartość dodane, kiedy te podejścia pokazują 
różne komunikaty

Skorzystaj z zalet obu wskaźników. Nie 
zamieniaj jednego na drugi



SciVal – ponad 30 wskaźników

Darmowy przewodnik po wskaźnikach, kliknij tutaj -> 

https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/research-metrics-guidebook


Przewodnik po wskaźnikach - Research Metrics Guidebook

• Zrozumienie wskaźników
− Scopus jako źródło danych

• Wybór odpowiednich wskaźników
− Co wypływa na wartość wskaźnika, a co na jego wydajność?

• Dla każdego wskaźnika
− Przykłady kiedy warto je wykorzystać
− Jak wzmacniać swoje wskaźniki
− Sprawdzone przykłady

Obszerny przewodnik po wskaźnikach jest praktycznym 
narzędziem wspierającym, które pozwala odnaleźć 
odpowiednie wskaźniki

Więcej w przewodniku -> 

https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/research-metrics-guidebook


Pobieraj dane do:
• Wewnętrznych systemów instytucji
• Systemów zarządzania typu CRIS 

(np. Pure)
• Narzędzia analityczne (np. Tableau)

• Przenieś swoją strukturę 
organizacyjną z Pure’a do SciVal’a.

API

REQUEST

DATA

USER’S 
APPLICATION

Wskaźniki z SciVal’a w twojej aplikacji – czas na API



Gdzie znajdę pomoc?
Jeżeli szukasz pomocy i dodatkowych 
informacji kliknij na ikonę (?), a następnie 
z rozwijanego menu wybierz SciVal
Support Center

https://service.elsevier.com/app/hom
e/supporthub/scival/

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/scival/


SciVal – narzędzie dynamiczne
• Rozwój naszych produktów jest 

procesem ciągłym

• SciVal jest modernizowany na bieżąco 
i w każdym roku otrzymuje około 12 
aktualizacji 

• Informacje o zmianach i link znajduje się 
na głównej stronie narzędzia



Potrzebujesz pomocy lub konsultacji? 
• Jeżeli potrzebujesz pomocy lub wsparcia... 

• Jeżeli chciałbyś abyśmy przeprowadzili 
dedykowane szkolenie dla Twojej instytucji...

• Prowadzisz badania i chcesz wykorzystać 
dane...

• lub masz pytanie...

Skontaktuj się z nami bezpośrednio! 

Bartłomiej Więckowski
b.wieckowski@elsevier.com
+48 501 980 470

mailto:b.wieckowski@elsevier.com
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