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Dostęp do InCites 

Link do narzędzia InCites jest dostępny  

z Listy e-baz na stronie domowej 

Biblioteki Głównej Politechniki 

Warszawskiej www.bg.pw.edu.pl 
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Logowanie do InCites 

Warunkiem korzystania z narzędzia 

jest posiadanie konta na platformie 

Web of Science lub założenie konta w 

InCites poprzez Register an email 

address 
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Logowanie do InCites 

Po zakończeniu rejestracji należy 

wejść ponownie na Listę e-baz, 

wybrać InCites i zalogować się do 

narzędzia wpisując adres  

e-mail i hasło podane podczas 

rejestracji 
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Profil autora w InCites 

Czasopismo jest przypisane 

do kilku dyscyplin.  

Każda publikacja dziedziczy 

dziedziny oraz dyscypliny 

przyporządkowane do 

macierzystego czasopisma 

 

Za pomocą narzędzia InCites 

można sprawdzić do których 

dziedzin oraz dyscyplin 

przypisane są publikacje 

danego autora. Można 

zapoznać się z jego profilem 

naukowym. W tym celu 

należy wybrać zakładkę 

Research Areas 



6 

Analizę profilu autora można 

rozpocząć od ustawienia ram 

czasowych w menu Time 

Period 
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W InCites stosowanych jest 11 klasyfikacji 

tematycznych. Trzy podstawowe 

klasyfikacje Thomson Reuters to:  

• klasyfikacja Web of Science 

• Essential Science Indicators 

• GIPP 

Pozostałe, to klasyfikacje regionalne,  

w tym OECD 

 

Zakładka By Attributes pole Schema 

umożliwia wybranie  zalecanej klasyfikacji 

tematycznej, np. OECD 
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By zawęzić dorobek naukowy tylko  

do prac afiliowanych w Politechnice 

Warszawskiej w zakładce Research 

Output w polu Organization Name 

należy wpisać Warsaw University  

of Technology 

Po określeniu kryteriów wyszukiwania 

należy kliknąć Update Results 
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Zakładka By Research Output pole Person Name or ID 

umożliwia wybranie konkretnego autora,  którego dorobek 

będzie analizowany 

 

Istnieją dwie możliwości identyfikacji autora: 

• za pomocą nazwiska (Name) 

Z listy należy wybrać wszystkie możliwe warianty imienia  

i nazwiska. Uwaga: jeżeli w Politechnice pracują dwie 

osoby o tym samym nazwisku i inicjale imienia, system 

analizując dane weźmie pod uwagę publikacje obu 

naukowców 

 

• za pomocą identyfikatora (Unique ID)  

Opcja możliwa jest tylko dla autorów, którzy posiadają 

ORCID lub Researcher ID. Są to unikalne numery,  

które jednoznacznie identyfikują naukowca i jego dorobek 
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Otrzymano wynik wyszukiwania w postaci profilu autora. Na liście w polu Name podano wszystkie dziedziny i dyscypliny,  

do których przypisane są czasopisma, w których publikował dany autor. W kolumnie Web of Science Documents podano 

liczbę publikacji autora z danej dziedziny/dyscypliny. Publikacja dziedziczy wszystkie dziedziny/dyscypliny przyporządkowane 

do macierzystego czasopisma, a zatem jedna publikacja może pojawiać się przy kilku dziedzinach/dyscyplinach na liście 

wyników 
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Możliwe jest sprawdzenie, które publikacje 

zaklasyfikowano do danej dziedziny/dyscypliny.  

W tym celu należy kliknąć na liczbę w polu Web  

of Science Documents 

 

Otworzy się okno z listą 

dokumentów z danej 

dziedziny/dyscypliny 
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Można ustawić linię bazową dla danego zbioru, czyli w tym przypadku podsumować dorobek danej osoby.  

W tym celu należy kliknąć na Benchmarks, a następnie Baseline for All Items 
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Suma prac 

autora 
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Wyniki można sortować przez kliknięcie  

na nazwę danego wskaźnika 
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Do zestawienia można dodać 

inne wskaźniki z listy. W tym celu 

należy kliknąć w ikonkę koła 

zębatego. Następnie dodać 

wskaźnik/i, np. Citation Impact  

i kliknąć Add, po czym kliknąć 

Done 

 

Profil autora w InCites 



15 

Definicje podstawowych wskaźników 

InCites Definicja 

Web of Science 

Documents 
Liczba publikacji w bazie 

Times Cited Liczba cytowań 

% Docs Cited Procent publikacji cytowanych 

Citation Impact 
 (liczba cytowań)

 (liczba publikacji)
 

Category Normalized 

Citation Impact 

Znormalizowany wskaźnik, obliczany jako stosunek liczby cytowań publikacji  

do oczekiwanej średniej światowej z uwzględnieniem specyfiki danej dziedziny, 

rodzaju i roku publikacji 

 

Umożliwia porównanie zbiorów z różnych dyscyplin i o różnych wielkościach. Wartość 

wskaźnika równa jeden oznacza poziom równy ze średnią światową, wartości powyżej 

jeden uznawane są za wyższe od średniej światowej, poniżej jeden za niższe  

niż średnia światowa 
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