
AZ EGYES SZEMÉLYEK, PROGRAMOK ÉS 
PARTNEREK OBJEKTÍV ÉRTÉKELÉSE

Az InCites, hivatkozás-alapú, internetes, kutatás értékelő 
eszköz, amely lehetővé teszi a kutató társadalom vezetői 
és munkatársai számára teljesítményük elemzését és 
összehasonlítását partnereikkel szerte az egész világon. 

Az InCites, átfogó adatbázis, mely tartalmazza az 
összes, személyre szabott beszámolókhoz szükséges 
információt és eszközt – egy helyen. Lehetővé teszi az 
egyes intézmények kutatási szerepének értékelését, de 
képes arra is, hogy a kutatási teljesítményről és annak 
egyes aspektusairól adjon pillanatképet. 

Az integrált rendszer olyan kulcskérdések 
megválaszolására képes, mint

•	 Hány cikk jelent meg intézményünk/országunk  
neve alatt?

•	 Az egyes tudomány-területeken, mely cikkek a 
legbefolyásosabbak?

•	 Kik a feltörekvő szerzők?
•	 Hogyan tudható meg egyes szerzők, illetve 

tanszékek H-indexe?
•	 Vajon változik-e az intézmény kutatási irányultsága?
•	 Hogyan hasonlíthatóak össze az azonos területen 

dolgozó intézmények, illetve az adott kutatási 
területre betörni vágyó intézmények?

•	 Mely kutatási területek jelentik egy adott intézmény 
erős oldalait, mely kutatási területek szorulnak 
fejlesztésre?

•	 Mekkora az átlagos hivatkozási arány az 
intézményben, illetve az egyes kutatási területeken?

•	 Ki kivel működik együtt, és milyen gyakorisággal?

InCites™

A KÉNYELMES, HIVATKOZÁSOKRA ÉPÜLŐ, IGÉNYEKRE SZABHATÓ,  
TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉRTÉKELŐ ALKALMAZÁS AZ INTERNETEN

AMIT NYÚJT:

•	 Könnyen kezelhető webes felület
•	 Az objektív és hiteles Web of Science-ből 

szerzett adatokra épül
•	 Elfogadott elemzési, összehasonlítási adatok 
•	 Felhasználó által alakítható specifikus 

adathalmazok és módszerek 
•	 Azonnal alkalmazható eredmény, összefoglalás, 

amelyek vizuálisan is megjeleníthetők
•	 Kapcsolat a Web of Science adataihoz
•	 Exportálható adatok és grafikonok
•	 PDF készítési lehetőség

AMIRE HASZNÁLHATÓ:

•	 Intézményi kutatás eredményeinek és hatásának 
nyomon követése

•	 A kutatási teljesítmény összehasonlítása 
más intézményekkel szerte a világon, ágazat 
specifikus szempontok alapján

•	 Kiemelni a befolyással bíró, gyorsan fejlődő 
kutatókat és tudományos trendeket

•	 Mérhető célokat kitűzni és ehhez megfelelő 
költségvetést hozzárendelni pontosan és 
átgondoltan

•	 Nyomon követni az együttműködéseket és 
felmérni az esetleges új együttműködési 
területeket

•	 Támogatni az akkreditációs tevékenységet, 
a támogatási ajánlásokat, a rendelethozatal 
tematikáját, a végzettek népszerűsítését, 
valamint az oktatók és hallgatók toborzását

•	 Megtervezni egy kutatási stratégiát és 
teljesítménymérést, amely hosszú távon is 
nyomon követhető

MIÉRT  
HASZNÁLJUNK 
HIVATKOZÁS ALAPÚ 
TUDOMÁNY- 
METRIÁT? 
A hivatkozások mérése 
teljesen átlátható, 
megismételhető és 
könnyen érthető mód-
szer. Tulajdonképpen 
azt a jelenséget értjük 
alatta, ahogyan az egyes 
szerzők elismerik egymás 
kutatásait. A hivatkozások 
mérése elfogadott indiká-
tora annak, hogy egy cikk 
a tudományos közösségen 
belül milyen hatásúnak és 
hasznosnak ítéltetik meg.

Az idézetek, a cikkek, a cikkenkénti 
idézetek számának grafikus megjelenítése, 
a több éves trend szemléltetése.

Az adatelemzések összefoglalása egy 
un. “áttekintő kép”-ben. Tényadatok a 
hivatkozásokról, a tudmány-terültekről, az 
együttműködésről és egyéb másról.



INCITES

HOZZA MEG A MEGFELELŐ DÖNTÉST INTÉZMÉNYE JÖVŐJE ÉRDEKÉBEN, VÁLASSZA EZT AZ 
ÖSSZETETT ÉRTÉKELÉSI ALAKLMAZÁST!

További információért látogasson el az  isiwebofknowledge.com/incites honlapra vagy lépjen 
kapcsolatba a Thomson Reuters Önhöz legközelebb eső irodájával.
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AZ INCITES HITELES TARTALMAT ÉS RUGALMAS ESZKÖZTÁRAT KÍNÁL:

Hivatkozás elemzések és összehasonlítási adatok
Minden bibliográfiai és hivatkozási adat a 
multidiszciplináris Web of Science adataira épül, amely 
100-nál is több országból, több mint 50 éve gyűjti az 
adatokat. Az így nyert adatokat gondos, az idő próbáját 
kiálló kiadvány kiválasztási rendszeren keresztül 
szűrik meg, így biztosítva, hogy a mérések is pontosak, 
megbízhatóak és következetesek legyenek. 

Felhasználó specifikus adathalmazok és mérés 
A rugalmas felhasználhatóság elősegíti olyan célzott 
beszámolók készítését, amelyek a teljesítménymérés 
adott aspektusaira fókuszálnak. Adott keresési 
szempontok alapján lehetséges az adathalmazok 
szűrése, az adatok mentése és alcsoportjainak 

kialakítása. Az egyes felhasználói adathalmazokhoz 
hozzá lehet rendelni a cím- és ország adatokat is. 

Rendszerezés és megjelenítés  
Tekintse meg, rendezze össze és mentse el az 
eredményeket. Exportálja az így elkészült jelentéseket 
és grafikonokat további felhasználás céljából 
különböző, könnyen megosztható formátumokban; 
mint például a PDF. A további információk érdekében 
kapcsolja össze a jelentéseket a Web of Science 
adataival és meghatározásaival. Használja a vizuálisan 
is megjeleníthető adatokat táblázatok és grafikonok 
formájában, hogy ezek által is kiemelje a lényeget, az 
átfogó összefüggéseket.

MUTASSA BE A KUTATÁS HATÁSAIT ÉS FONTOSSÁGÁT

Időtálló, elengedhetetlen tudománymetria
•	 Az összes cikk
•	 Az összes hivatkozás
•	 Hivatkozási index (hivatkozások per folyóirat)
•	 A hivatkozott és nem hivatkozott cikkek aránya
•	 Az együttműködési indikátorok
•	 Várható hivatkozások száma
•	 Várható hivatkozási arányok kategóriánként
•	 Hivatkozási átlag
•	 H-index
•	 Hivatkozási gyakoriság megoszlása
•	 Interdiszciplináris Index 

Átfogó jelentések
•	 Összefoglaló mérések
•	 Források és hivatkozások listázása
•	 A hivatkozási gyakoriság megoszlása
•	 Idősorozatok: 

- a hivatkozó által tett egy vagy öt éves hivatkozások
•	 Forráscikkek rangsorolása: 

- szerző, intézmény, ország, tudományterület, 
folyóirat, kulcsszó és cikk típus szerint

•	 Hivatkozó cikkek rangsorolása: 
- szerző, intézmény, ország, tudományterület, 
folyóirat, kulcsszó és cikk típus szerint

MUTASSA MEG ERŐSSÉGEIT ÉS TÁRJA FEL A 
LEHETSÉGES NÖVEKEDÉSI TERÜLETEKET

Rendezze adatait szerző, folyóirat, 
kategória-rangsor, bibliográfiai adat, vagy a 
hivatkozások megtekintése alapján

A kategórián belüli rangsor 
megmutatja cikkének 
eredményét és hatását

A hivatkozások alapján 
készített rangsorban 
elfoglalt helye 
megmutatja, cikke 
mely területekre volt a 
legnagyobb hatással.

A TÖBBFÉLE HIVATKOZÁSI SOROZAT 
LÉTREHOZÁSA SEGÍTI AZ ADATOK TOVÁBBI 
ELEMZÉSÉT


