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DODAJ filtr, aby 
zmniejszyć liczbę 
pozycji w tabeli lub 
wyszukać określony 
wpis

WYŚWIETL wysoko 
cytowane publikacje, 
gorące publikacje lub 
publikacje.

Twoje KOntO UŻYtKOWnIKA 
zapewniające dostęp do zapisanych 
raportów niestandardowych

OTWÓRZ 
zapisane raporty 
niestandardowe

EKSPORTUJ 
dane z poniższej 
tabeli

WYŚWIETL 
najpopularniejsze 
publikacje według 
krajów

WYBIERZ 
wskaźniki do 
wyświetlenia w 
tabeli 

USTAW wartości 
progowe dla 
dokumentów

SORTUJ pozycje 
w tabeli, klikając 
nagłówki kolumn

KLIKnIJ liczbę 
najpopularniejszych 
publikacji, aby 
wyświetlić gorące 
i wysoko cytowane 
publikacje na liście 
dokumentów

WYŚWIETL 
wskaźniki, punkty 
odniesienia dla danej 
dziedziny lub wartości 
progowe dla cytowań

WYCZYŚĆ filtry 
lub ZAPISZ 
kryteria jako raport 
niestandardowy

ZMIEŃ poniższą 
tabelę, tak aby 
pokazywała 
dziedziny badań, 
autorów, instytucje, 
czasopisma, kraje lub 
fronty badań



— lista dokumentów 
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KLIKnIJ liczbę 
cytowań dla danej 
publikacji, aby 
wyświetlić wykres 
zawierający liczbę 
cytowań w danych 
latach

ŚLEDŹ wydajność 
badań w czasie

SORTUJ tabelę 
według cytowań,  
roku publikacji lub 
tytułu czasopisma

KLIKnIJ tytuł 
publikacji, aby 
uzyskać dostęp do 
pełnego rekordu 
na platformie Web 
of Science™

WYŚWIETL 
dodatkowe pola 
dla każdej pozycji 
w tabeli

EKSPORTUJ 
dane z poniższej 
tabeli



— Czym jest narzędzie inCites essential sCienCe indiCators?
Essential Science Indicators (ESI) to kompilacja statystyk efektywności naukowej i danych dotyczących trendów pozyskanych 
przy użyciu danych z bazy Web of Science Core Collection*. To narzędzie analityczne bada ponad 11 000 czasopism z całego 
świata w celu uzyskania danych dotyczących publikacji artykułów oraz wskaźników efektywności dla liczby cytowań. Szereguje 
ono autorów, instytucje, kraje i czasopisma z 22 dziedzin badań według liczby cytowań oraz średniej liczby cytowań dla 
publikacji. Dane obejmują okres 10 lat i zawierają aktualizacje rankingów i liczb cytowań wykonywane co 2 miesiące.

• Dzięki nim można śledzić wydajność czołowych instytucji, krajów, 
czasopism, autorów i publikacji każdej z 22 dziedzin badań uwzględnionych 
w narzędziu ESI.

• Można również porównywać częstość osiągnięcia cytowań publikacji z 
innymi publikacjami.

• Pozwala to na identyfikację trendów i obszarów badań dla nauk ścisłych i 
nauk społecznych, które zyskują na popularności.
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WARTOŚCI PROGOWE CYTOWAŃ 
Możesz ustalić minimalną liczbę cytowań 
konieczną do wyświetlenia w rankingu 
najpopularniejszych autorów, instytucji, 
czasopism, krajów i publikacji z 22 dziedzin 
naukowych uwzględnionych w narzędziu ESI

PUnKTY ODnIESIEnIA DLA 
DZIEDZIn Punkty odniesienia to 
roczne oczekiwane liczby cytowań 
dla publikacji w danej dziedzinie 
badań. Możesz wyświetlać punkty 
odniesienia dla liczb cytowań, wartości 
procentowych oraz rankingu dla 
danych dziedzin (sprawdź sekcję 
Słownik aby uzyskać więcej informacji)

* dane ograniczone są do czasopism indeksowanych przez firmę thomson 
reuters. Książki, rozdziały i artykuły publikowane w czasopismach 
nieindeksowanych przez firmę thomson reuters nie są brane pod uwagę 
zarówno w kwestii liczby publikacji, jak i liczby cytowań. 
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skontaktuj się z nami:

Ameryka Północna i Południowa 
Filadelfia  +1 800 336 4474
 +1 215 386 0100

europa, Bliski Wschód i Afryka 
Londyn  +44 20 7433 4000

Azja, obszar Pacyfiku 
Singapur  +65 6775 5088
Tokio  +81 3 4589 3100

Pełną listę biur można znaleźć na stronie: 
ip-science.thomsonreuters.com/contact

— sŁownik

LIczBY cYtOWAń
Uśrednione liczby cytowań obliczane są corocznie dla 
10-letniego okresu w oparciu o cytowania zgromadzone od 
roku publikacji do bieżącej aktualizacji mającej miejsce co 
2 miesiące. Wartości średnie wyliczane są poprzez zsumowanie 
liczby cytowań poszczególnych publikacji i podzielenie ich 
przez liczbę publikacji. W sekcji Wszystkie lata dostępna jest 
uśredniona wartość dla wszystkich 10 lat.

RAnKIngI dzIedzIn
Rankingi dziedzin wyświetlają całkowitą liczbę publikacji, ich 
cytowań, średnią liczbę cytowań dla publikacji oraz często 
cytowane publikacje dla poszczególnych dziedzin.

PeRcentYLe
Określenie „percentyl” określa progową wartość cytowań, dla 
której lub powyżej której znajduje się stała część publikacji. 
Określenie to stosowane jest w celu wskazania stałej części 
najpopularniejszych publikacji uszeregowanych według liczby 
cytowań. Dla celów wyświetlania listy według pól ustalono 
poziomy 0,01%, 0,1%, 1,0%, 10%, 20% i 50%.

FROntY BAdAń
Grupa często cytowanych publikacji, znanych jako „główne 
publikacje”, na specjalistyczny temat określona w drodze 
analizy klastrowej. Ponieważ przydział publikacji do frontu 
badań nie jest oparty o kategorie czasopism używanych w 
narzędziu Essential Science Indicators, fronty badań zapewniają 
alternatywny plan klasyfikacji często cytowanych publikacji.

nAjPOPULARnIejsze PRAce
• Wysoko cytowane publikacjie: najczęściej cytowane 

publikacjie w okresie ostatnich 10 lat z 22 dziedzin 
naukowych. Rankingi tworzone są w oparciu o przekroczenie 
wartości progowej górnego 1% publikacji wg dziedziny i 
danego roku na podstawie liczby cytowań.

• Gorące publikacje: publikacje opublikowane w ciągu 
ostatnich dwóch lat, które w ramach najświeższej 
dwumiesięcznej aktualizacji uzyskają wystarczającą liczbę 
cytowań, by znaleźć się w górnej 0,1% w porównaniu do 
równorzędnych publikacji.

UzYsKIWAnIe POmOcY
Kliknij przycisk Help (Pomoc), który znajdziesz na każdej 
stronie, aby uzyskać szczegółowe wskazówki na temat 
wszystkich funkcji, a także szczegółowe przykłady. 

Uzyskaj więcej informacji o narzędziu Essential Science 
Indicators na stronie: 
ipscience.thomsonreuters.com/product/essential-science-
indicators/

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej w Twojej 
lokalizacji: 
ipscience.thomsonreuters.com/support/

Kontakt z działem szkoleń: 
ip-science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/

Dostęp do nagranych szkoleń na żywo w Internecie: 
ip-science.thomsonreuters.com/training/
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WARTOŚCI PROGOWE WYMAGAnE DO UJęCIA JEDnOSTKI LUB 
PUBLIKACJI W nARZęDZIU ESSEnTIAL SCIEnCE InDICATORS

Percentyl 
cytowań

Lata analizy 
danych

nAUKOWcY 1% 10

InstYtUcje 1% 10

KRAje 50% 10

czAsOPIsmA 50% 10

WYsOKO cYtOWAne 
PUBLIKAcjIe

1% 10

gORące PUBLIKAcje 0,1% 2


