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Jak skorzystać z bazy
do czego można ją wykorzystać; 

jak wyszukać bibliografię, 
cytowania, czasopisma

www.kul.pl



Scopus – produkt firmy Elsevier –
jest multidyscyplinarną bazą danych,
obejmującą recenzowane czasopisma,
książki, materiały konferencyjne
i patenty z zakresu nauk ścisłych, technologii,
medycyny, nauk społecznych
oraz sztuki i humanistyki.

Baza jest aktualizowana codziennie,
zapewnia najbardziej wszechstronny
przegląd światowych wyników badań.

5 000 wydawców
czasopism
Ponad 1,4 bponad 75 000 000 rekordów
ponad 40 000 tytułów iliona cytowań
16 milionów profili autorów

www.kul.pl



Baza jest wyposażona w narzędzia:

❑ precyzyjnego zawężania zakresu poszukiwań – można szybko rozeznać nowy temat

❑ śledzenia cytowań pomocnych w ocenie dorobku naukowego oraz sprawdzenia indeksu 
Hirscha

SCOPUS zapewnia platformę i narzędzia analityczne do 
szybkiego prezentowania i szybkiego wykorzystywania 
wyników badań

www.kul.pl



Do czego może posłużyć SCOPUS

Bazę można wykorzystać do:

❑ poszukiwań bibliograficznych 
(obejmuje najnowszą literaturę ze wszystkich dziedzin 
wiedzy)

❑ poszukiwania cytowań

❑ poszukiwania tytułów czasopism w których warto 
publikować

Można: 

❑ analizować wyniki wyszukiwania 

❑ poprawiać widoczność swoich badań 

❑ znaleźć zewnętrznych ekspertów i potencjalnych 
współpracowników 

www.kul.pl



SCOPUS zawiera więcej danych 

niż Web of Science (stan na 2014 r.)

www.kul.pl



Analiza bibliometryczna

❑ Można ustalić cytowania dla konkretnego autora lub dokumentu

❑ Ustalić h-index dla konkretnego autora

❑ Można dokonać analizy publikacji autora

❑ Można porównywać i analizować poszczególne tytuły czasopism według różnych 
współczynników wpływu (CiteScore, SNIP i SJR)

www.kul.pl



Wyszukiwanie podstawowe (Basic Search)

wybierając temat 
możemy znaleźć 

najnowszą literaturę

www.kul.pl



Zawężanie rezultatów wyszukiwania

Po lewej stronie można
ograniczyć bądź doprecyzować wyniki wyszukiwania.
Można wskazać rok, wybrać konkretne nazwisko
(wyświetlają się wszystkie powiązane nazwiska),
dziedzinę, przedmiot, źródło (tytuł czasopisma), afiliację,
kraj pochodzenia autora, typ źródła i język

www.kul.l



Jak wyszukać 
cytowania konkretnej osoby?

www.kul.pl

Można wejść na profil autora, który jest 
tworzony automatycznie w momencie, 
gdy ma on przynajmniej dwa artykuły 

indeksowane w Scopus

Można też prowadzić wyszukiwania poprzez 
„Documents” ustawiając pole „Authors”



Można następnie przeprowadzić analizę                                                                         
uzyskanych rezultatów

www.kul.pl



Można przeprowadzić analizę cytowań danego autora, 
sprawdzić kto go cytował, wyłączyć autocytowania

www.kul.pl



... ustalić Indeks Hirscha

www.kul.pl



Zarządzanie bibliografią: cytowania można 
wyeksportować do preferowanego menedżera 

bibliografii

Tu można

wyeksportować dane

bibliograficzne

www.kul.pl



Należy wybrać format

w jakim chcemy zapisywać

bibliografię

www.kul.pl



Zapisana bibliografia

www.kul.pl



… warto cytowań poszukać w 

„References”, czyli w bibliografiach 

załącznikowych

www.kul.pl



Profil autora w 
SCOPUS

• Autor otrzymuje unikatowy numer, do 
którego dodawane są kolejne pozycje 
(jest tworzony automatycznie                 
w momencie kiedy dwie pozycje danego 
autora są indeksowane w SCOPUS)

• Profil zawiera: imię i nazwisko a także 
wszystkie aliasy, afiliację (wskazaną           
w najnowszej indeksowanej pracy), 
liczbę i listę dokumentów, cytowania                  
i dokumenty cytujące liczbę 
i listę współautorów, narzędzie do 
analizy cytowań, wartość Indeksu 
Hirscha, informację o aktywności 
naukowej (w latach), a także obszarach 
nauki, którymi zajmuje się autor

www.kul.pl



Profil autora (w celu identyfikacji można wpisać 
nazwisko, afiliację, ORCID)

www.kul.pl



Dane w profilu autora

afiiacja

wersje nazwiska 
występujące w źródłach

Można obejrzeć 
wszystkie 

zarejestrowane 
dokumenty

oraz kto je cytuje



Można również ocenić konkretną uczelnię 
pod względem publikacji zamieszczonych 

w SCOPUS

www.kul.pl



Publikacje pracowników KUL 

w SCOPUS

www.kul.pl



Czasopisma w SCOPUS

❑ Baza SCOPUS – ma rygorystyczne kryteria doboru źródeł, przestrzegane przez niezależny 
panel ekspertów oceniający czasopisma i książki przed włączeniem ich do bazy. Jest to 
zapewne przyczyną uznania SCOPUS za bazę rzetelną 
i obiektywną, która jest w związku z tym wykorzystywana przy tworzeniu światowych 
rankingów uczelni.

❑ W bazie uwzględnione są zatem tylko te czasopisma 
w których warto publikować.

www.kul.pl



Kryteria selekcji 
czasopism w 
SCOPUS

I etap – czasopisma muszą spełniać 
następujące kryteria minimalne:

• Peer review (proces recenzowania)

• Abstrakty po angielsku

• Regularne wydawanie

• Bibliografia – alfabet łaciński

• Oświadczenie o zasadach etyczności

www.kul.pl



II etap 
(czasopisma są 
oceniane według 
14 ilościowych 
i jakościowych 
kryteriów)

Pod uwagę brana jest:

❑ Polityka czasopisma (przekonująca koncepcja, rodzaj peer
review, geograficzna dystrybucja redaktorów i autorów)

❑ Jakość zawartości (wkład naukowy do dyscypliny, jasność 
abstraktów, utrzymanie jakości publikacji oraz utrzymanie 
profilu czasopisma, czytelność artykułów naukowych)

❑ Ranking czasopisma (cytowalność artykułów w bazie 
SCOPUS, cytowalność rady redakcyjnej)

❑ Regularność wydawania (brak opóźnień)

❑ Dostępność online (zawartość online, strona czasopisma 
w j. angielskim, przejrzystość strony internetowej)

www.kul.pl



Jeśli chcemy zobaczyć

jakie czasopism są

indeksowane w 

SCOPUS

wybieramy pole 

Sources

Wybieramy obszar 

wyszukiwania

Mamy do wyboru:

– zakres tematyczny

– tytuł czasopisma

– wydawcę

– ISSN

www.kul.pl



–

Wybieramy dziedzinę, której mają 
dotyczyć

poszukiwane czasopism
(w tym przypadku wybrana została 

„komunikacja”
w obszarze „nauk społecznych”)

www.kul.pl



Uzyskaliśmy 348 rezultatów
Lista ułożona jest wg wysokości

wskaźnika CiteScore

www.kul.pl



Możemy też wyszukać
konkretny tytuł czasopisma

www.kul.pl



Po wejściu w wybrany tytuł czasopisma
można uzyskać podstawowe o nim informacje  
na przykład o wskaźnikach bibliometrycznych

CiteScore, SJR, SNIP oraz informację
w jaki sposób zostały wyliczone

Tu można zobaczyć
wszystkie artykuły

z danego tytułu

Jeśli użytkownik jest
zalogowany, może poprosić,

aby na adres mailowy
przesyłano mu wiadomości

o nowych artykułach
z danego tytułu

www.kul.pl



WSKAŹNIKI 
BIBLIOMETRYCZNE 

DOTYCZĄCE CZASOPISM CiteScore

jest wskaźnikiem umożliwiającym
określenie średniej cytowalności

SCImago Journal Rank (SJR)

– określenie prestiżu danego czasopisma

Souce Normalized Impact per Paper
SNIP

– jest to określenie cytowalności danego
czasopisma w odniesieniu do dziedziny

– bierze pod uwagę różnice wynikające z odmiennych
praktyk wydawniczych w różnych dziedzinach

– jest ilorazem średniej liczby cytowań z danego roku,
odnoszących się do publikacji z ostatnich trzech lat

oraz potencjału cytowalności w danej dziedzinie
– daje możliwość porównania czasopism

z różnych dziedzin

www.kul.pl



Lista artykułów danego czasopisma

Można przeprowadzić
analizę

uzyskanych rezultatów

www.kul.pl



Analiza publikacji w danym czasopiśmie

Analizy można 

wyeksportować,

wydrukować, wysłać 

mailem

www.kul.pl



Analiza publikacji w danym czasopiśmie

www.kul.pl



Tu jest możliwość wygenerowania listy czasopism 
Indeksowanych w SCOPUS w formie pliku excel

Możemy to zrobić wyłącznie po zalogowaniu
Na swoje konto w SCOPUS

www.kul.pl





Warto korzystać z listy 
czasopism SCOPUS 
przy wyborze 
czasopisma w którym 
się będzie publikować

❑ Wszystkie czasopisma z tej listy znajdują się na 
liście ministerialnej

❑ Wyszukiwarka czasopism punktowanych:

https://czasopisma.webclass.co

www.kul.pl



SciVal
Platforma zapewnia szybki i 
łatwy dostęp do informacji o 
skuteczności badań naukowych 
8500 instytucji badawczych w 
220 krajach.

Z pomocą tego narzędzia możecie Państwo 
znaleźć odpowiedzi między innymi na 
następujące pytania:

• jak moje publikacje wyglądają na tle mojej 
dyscypliny i instytucji?

• jak znaleźć wiodące instytucje i autorów w 
mojej dyscyplinie?

• jaka współpraca przyniosła mi największą 
widzialność?

• z którymi instytucjami warto 
współpracować?

• i wiele więcej!

www.kul.pl



KUL w SciVal

❑ wszystkie czasopisma z tej listy na pewno znajdą się na 

liście ministerialnej (wyłączone będą jedynie materiały 

konferencyjne)

❑ w Rozporządzeniu MniSW z 7 listopada 2018 r. jest mowa, 

że na Liście znajdą się czasopisma indeksowane w  Scopus, 

Web of Science, DBLP Computer Science Bibliography oraz 

European Reference Index for the Humanities and Social 

Sciences (ERIH+)

❑ punktacja od 20 do 200 będzie opracowana na podstawie 

wartości centylowych (obliczanych dla czasopism ze 

SCOPUSA na podstawie: a) Source Normalized Impact per 

Paper (SNIP), b) CiteScore, c) Scimago Journal Rank (SJR)

www.kul.pl



Oddział Informacji Naukowej BU KUL
http://www.bu.kul.pl/oddzial-informacji-naukowej,11935.html

Zapraszamy do kontaktu

• osobiście w Informatorium

ul. Chopina 27, p. 504 (IV piętro)

w godzinach 9.00 – 16.00 

• telefonicznie

(81) 445 31 19 lub 42

• e-mailowo:

infnauk@kul.pl

Oferujemy szkolenia z zakresu:

• korzystania z zasobów elektronicznych (m.in. 

zakupionych przez Uniwersytet baz danych)

• baz i wskaźników bibliometrycznych oraz 

wyszukiwania cytowań

• czasopism punktowanych i czasopism 

drapieżnych

• promowania dorobku

• warsztatu bibliograficznego, w tym stylów 

cytowań APA, MLA

www.kul.pl


