
Skąd się bierze wskaźnik Impact Factor?

Które czasopisma mają największy wpływ w danej dziedzinie?

W którym tytule najlepiej opublikować moje badania?

Czym różnią się czasopisma w Emerging Sources Citation Index?

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Clarivate Analytics!

Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. 

Poniżej linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami.

Zapraszamy!

      
Podstawy i obliczenia wskaźnika Impact Factor

      
Czwartek, 16 lutego 2017  Pon., 20 lutego 2017  Wtorek, 22 lutego 2017  

10:00  13:00  15:00  
zarejestruj się >>>  zarejestruj się >>>  zarejestruj się >>>  

      
      
      

Rankingi czasopism w bazie Journal Citation Reports na platformie InCites
      

Czwartek, 16 lutego 2017  Pon., 20 lutego 2017  Środa, 21 lutego 2017  
13:00  10:00  15:00  

zarejestruj się >>>  zarejestruj się >>>  zarejestruj się >>>  
      
      
      

Jak wybrać czasopismo do publikacji mojej pracy?
      

Piątek, 17 lutego 2017  Pon., 20 lutego 2017  Wtorek, 21 lutego 2017  
10:00  15:00  13:00  

zarejestruj się >>>  zarejestruj się >>>  zarejestruj się >>>  
      
      
      

Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index
      

Czwartek, 16 lutego 2017  Piątek, 17 lutego 2017  Wtorek, 21 lutego 2017  
15:00  13:00  10:00  

zarejestruj się >>>  zarejestruj się >>>  zarejestruj się >>>  
      

 

 

https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t18e3a0bb393df4b79a55697cfbb047c7
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t760969459a3473160c377a5ce869c343
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t309c9ff37a86c57702ee61b58bdd2ec2
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t6cbda8a404da5344e33f923662b802b1
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=te94e794d8631b5b25e36477b5b97927c
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t114b7d747a2965fb50febf273be47ef1
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t23304b1f9eab465688644f96c6b313b3
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t4b1360285c53536b60dfb3467648696e
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t11505b5c81030053ec0ac93df9a959c0
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t14c359846c263bbaaff65c22ba25dc40
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t2d8b445abd4ca3b1f36aff587176f765
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=teb27d0ee56f5899b2942d4aea04d7e53


Szanowni Państwo,

Elsevier ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu on-line 

Zaczytani po uszy w bazie ScienceDirect, 

które odbędzie się 21 lutego o godzinie 10:00. 

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia: 
- Omówienie zasobów bazy ScienceDirect 
- Strategie wyszukiwania - proste i złożone 
- Demonstracja on-line.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim. Podczas szkolenia będzie możliwość zadania 
pytań lub poproszenia o pokazanie określonej funkcjonalności.

Aby wziąć udział w szkoleniu, proszę się zarejestrować tutaj: 

Rejestracja

 

Następnym planowanym przez nas szkoleniem jest 
Zgłaszanie czasopism do bazy Scopus krok po kroku. Celem tego szkolenia jest zapoznanie 
uczestników z procesem oceny czasopism indeksowanych w bazie Scopus oraz stawianym im 
wymogom. Szkolenie odbędzie się 27 lutego o godzinie 10:00. Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy
o rejestrację tutaj:  https://attendee.gotowebinar.com/register/3718058323554516483.

https://attendee.gotowebinar.com/register/3718058323554516483
http://communications.elsevier.com/r/?id=h398d8e72,1359a24d,1364fc5a

