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BU KUL

PROMOWANIE DOROBKU ZA 
POMOCĄ PORTALI 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH DLA 
NAUKOWCÓW

1www.kul.pl
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www.scholar.google.pl

Google Scholar Citaton

www.kul.p
l
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Google Scholar (od 2004 r.) szybko stał się jedną z 
najpopularniejszych wyszukiwarek tekstów naukowych, a 

wszystkie produkty tego systemu są przydatnym narzędziem 
promocji nauki, np. Google Scholar Citaton, gdzie istnieje 
możliwość założenia proflu autora oraz śledzenia cytowań

www.kul.p
l
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przez konto Google lub za pomocą dowolnego
e-maila i wybranego hasła

Teksty przyporządkowane są  do proflu 
samoczynnie. Serwis daje możliwość 
automatycznego wyliczenia indeksu 
Hirscha

Założenie proflu w GSC nie jest 
warunkiem koniecznym, by publikacje 
były widoczne w sieci, ale umożliwia ich 
uporządkowanie

Logowanie

www.kul.p
l
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Serwis daje autorowi możliwość dodania jego prac znajdujących się w sieci, 
jeśli autor umieścił je w Repozytorium Instytucjonalnym lub na portalu 

Academia.edu lub utwór wrzucił do sieci jego wydawca

Dodawanie 
dokumentów

www.kul.p
l
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Ręczne dodawanie dokumentów

www.kul.p
l
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Profl użytkownika

obejmuje publikacje, ich cytowania i daty wydania

www.kul.p
l
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   Moja biblioteka
Dodanie interesującego tekstu do Mojej Biblioteki przez 

oznaczenie go gwiazdką

www.kul.p
l
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Academia.edu

        
www.academia.edu

www.kul.p
l
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Academia.edu (od 2008 r.) jest portalem zrzeszającym ponad 70 milionów 
naukowców, na którym zdeponowanych jest 20 milionów tekstów w formie 

opublikowanej i przed publikacją

www.kul.p
l
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Logowanie przez
e-mail i wybrane dla 

portalu hasło, lub 
przez konto Google

/ Facebook

www.kul.p
l
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Portal jest dostępny w wersji 
darmowej i płatnej (Premium)

www.kul.p
l
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                        Darmowy dostęp umożliwia

•  utworzenie konta (na którym można otrzymywać 
powiadomienia na temat publikacji innych naukowców i 
komunikować się z nimi wysyłając wiadomości podobnie jak 
na Facebooku)
•  korzystanie z wyszukiwarki tekstów
•  dodawanie tekstów
•  dostęp do tekstów innych twórców oraz możliwość ich 

zapisu na nośniku danych

www.kul.pl
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Wyszukiwarka 

Prosta wyszukiwarka według słów kluczowych, tytułu, 
nazwiska i afliacji

www.kul.pl
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Przykładowe wyszukiwanie

Wynik wyszukiwania w 
darmowym dostępie 

 

Możliwość pobrania artykułu na 
nośnik lub zapisania w 
zakładkach na stronie  

www.kul.p
l
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Dodawanie dokumentów

Na portal można dodawać:
•  opublikowane artykuły
•  drafy artykułów
•  postery, plakaty

Dodane na portal teksty widoczne są na Google i GoogleScholar

Dokumenty powinny wcześniej mieć ustalony stan prawny i być odpowiednio 
przygotowanewww.kul.p

l



17

Poprawne przygotowanie dokumentu gwarantuje właściwe jego 
indeksowanie przez roboty wyszukiwarek

Instrukcja przygotowania pliku do deponowania dostępna jest na stronie Repozytorium 
Instytucjonalnego KUL: 
htp://www.kul.pl/przygotowanie-dokumentu-do-deponowania,18632.html

Etapy przygotowania pliku
•  Przygotowanie pliku w formacie PDF
•  Uzupełnienie metadanych w dokumencie (np. przy użyciu PDF Candy  - Edytuj 

metadane) 
•  Nadanie nazwy plikowi PDF (tytuł tekstu, nie używamy polskich znaków, a zamiast 

spacji używamy podkreślnika, nie przekraczamy liczby 50-60 znaków)
•  Plik PDF musi mieć format tekstowy(aby plik został zaindeksowany przez 

wyszukiwarkę)
•  Wielkość pliku PDF (do 5 MB) 

www.kul.p
l

http://www.kul.pl/przygotowanie-dokumentu-do-deponowania,18632.html
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Po wybraniu opcji „Upload 
Papers” należy załadować plik 
nie większy niż 5 MB

Następnie należy zaznaczyć, czy 
jest to tekst opublikowany, czy 
draf.
Na portal można dodawać także 
postery (other)

Dodawanie dokumentów

www.kul.p
l
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Dodawanie dokumentów

 tytuł artykułu

streszczenie artykułu 
(opcjonalnie, najlepiej w 
języku angielskim)

tytuł i rok wydania 
czasopisma 

DOI

www.kul.p
l
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Dodawanie dokumentów

ewentualni 
współautorzy

słowa kluczowe

typ publikacji  (artykuł, 
draf,  poster)

www.kul.p
l
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Dodawanie dokumentów

Po dodaniu 
artykułu można 
ogłosić to na 
Tweeterze  lub 
dodać kolejny

www.kul.p
l
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Informacją o 
dodaniu  artykułu 
na portal można 
podzielić się z  
innymi jego  
użytkownikami

Dodawanie dokumentów

Dodany artykuł

www.kul.p
l
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Dostęp do załadowanych artykułów
   Pod awatarem użytkownika wybrać „View profle”

Artykuły 
dostępne są 
pod proflem

www.kul.p
l
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Statystyki – Trafc overview
Wykres ilustrujący, jak 
często profl jest 
odwiedzany, a teksty 
przeglądane

www.kul.p
l
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Statystyki – Impact Report
Dane za jeden miesiąc wstecz, ilu 
użytkowników z konkretnych krajów, 
miast i uniwersytetów odwiedziło profl i 
pobrało artykuł

W wersji 
Premium 
raport 
podany 
jest za 
cały rok

www.kul.p
l



Statystyki – Impact Report

Tabela z danymi za 
jeden miesiąc wstecz  
dotyczącymi dziedzin 
reprezentowanych 
przez odwiedzających,  
ich stopni i tytułów 
naukowych, źródeł 
odwiedzin, najczęściej 
otwieranych 
dokumentów 
użytkownika

www.kul.p
l
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Statystyki – Papers

www.kul.p
l
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Statystyki – Papers

Liczba odsłon i pobrań danego dokumentu

www.kul.p
l
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Państwa 
pochodzenia 

użytkowników, 
którzy pobrali 

teksty

Statystyki – Countries

www.kul.p
l
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Informacja, które artykuły portal wskazał innemu użytkownikowi podczas 
przeszukiwań strony przez słowa kluczowe. Aby poznać konkretne słowa kluczowe 
potrzebny jest płatny dostęp.

Statystyki – Keywords,
External Links

Linki zewnętrzne to informacje o stronach odsyłających do artykułów na 
proflu – np. Facebook, Google

www.kul.p
l
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Academia Premium – rozbudowane płatne narzędzie Academii 
(od 2016 r.), pozwalające na czerpanie z niej większych korzyści

www.kul.p
l
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                                     Academia Premium daje  
                                            możliwość:
•  sprawdzania cytowań
•  podglądu nazwisk osób odwiedzających profl użytkownika
•  zaawansowanego i wydajniejszego wyszukiwania przez fltr „Research 

Interest” i „University”
•  dostępu do tekstów zawierających słowo kluczowe nie tylko w tytule, ale 

też w treści tekstu
•  utworzenia rozbudowanej strony internetowej, dodania CV
•  aplikowania do grantów i konkursów organizowanych przez instytucje 

naukowe

www.kul.p
l



33

Tworzenie własnej (płatnej) strony
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Płatna wyszukiwarka grantów z zakresu 
nauk społecznych i humanistycznych

Wyszukiwarka programów wsparcia
w oparciu o wprowadzone przez 
użytkownika dane (status akademicki, 
afliacja, kraj, zainteresowania naukowe)

www.kul.p
l
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Research Gate

www.researchgate.net

www.kul.p
l
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Research Gate to portal społecznościowy założony w 2008 r. i uważany za 
najpopularniejszy wśród tego typu produktów

Zrzesza ok. 15 milionów naukowców, a większość to aktywnie działający użytkownicy. 
Popularny jest szczególnie wśród badaczy z zakresu nauk ścisłych

Jest całkowicie bezpłatny

RG daje możliwość:
•   kontaktu z badaczami z całego świata, komunikacji z nimi jak przez Facebook
•   pozyskiwania od nich artykułów ich autorstwa, które często są nieobecne w sieci, 

ponieważ zabezpieczają je prawa autorskie
•   znalezienia interesujących tekstów, które podpowiada serwis na podstawie 

ustawień naszego proflu
•   automatycznego wyliczenia indeksu Hirscha i RG Score,
•   powiązania konta z proflem ORCID
•   przeglądania ofert pracy

Research Gate
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Rejestracja

www.kul.p
l



38

 Rejestracja – podanie afliacji

Do portalu, oprócz 
naukowców, mogą dołączyć
•  studenci
•  członkowie administracji 

rządowej i organizacji 
pozarządowych

•  dziennikarze
•  przedsiębiorcy szukający 

pracowników
•  wszyscy, którzy są 

zainteresowani wynikami 
najnowszych badań

www.kul.p
l
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Źródło wiedzy o portalu 

www.kul.p
l
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imię, nazwisko,
służbowy mail
(z KUL) i minimum 
6-znakowe hasło

Rejestracja

www.kul.p
l
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Wprowadzenie 
danych o 
wiodących 
dyscyplinach  
(max. 3),
informacji na 
temat 
wykształcenia, 
doświadczenia 
zawodowego i 
badawczego oraz 
osiągnięć

Uzupełnianie profilu

www.kul.p
l
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Profl 
użytkownika

Zdjęcie

Informacje ogólne

Prowadzone 
badania

Statystyki w RG

RG Scores

www.kul.p
l
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Dodawanie artykułów
•  Ręczne, w zakładce Research

Plik może być widoczny dla
społeczności bądź nie

www.kul.p
l
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•  Przez potwierdzenie zapytania wysłanego przez portal, czy dodać do 
proflu artykuł dodany wcześniej przez innego naukowca

•  Przez potwierdzenie zapytania wysłanego przez portal, czy dodać do 
proflu artykuł znaleziony w wiodących bazach danych (Scopus, WoS)

Dodawanie artykułów

www.kul.p
l
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czyli punkty odzwierciedlające pozycję użytkownika w serwisie, a zależne od 
aktywności  na portalu oraz popularności jego tekstów

RG wylicza indeks Hirscha oraz RG Score

www.kul.p
l
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Statystyki
oparte o liczbę cytowań, rekomendacje, teksty przeczytane przez innych 

użytkowników w całości 

www.kul.p
l



 

Pytania mogą Państwo zadać:

 osobiście w siedzibie działu:
       ul. Chopina 27, pok. 303A
 telefonicznie: (81) 445 31 89
 lub e-mailowo: repozytorium@kul.pl

Oferta szkoleń z zakresu: 
 prawa autorskiego, 
 otwartego dostępu, 
 pozycjonowania publikacji naukowych, 
 korzystania z zasobów elektronicznych, 
 w tym szczególnie w zakresie obsługi 

narzędzi 
 Repozytorium Instytucjonalnego KUL 

(ReKUL) 
 oraz Platormy Czasopism KUL 

(CzasKUL)

www.kul.pl

Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw

htp://www.kul.pl/aktualnosci,18619.html

W przygotowaniu tekstów w celu dodania ich na portale pomocny będzie

mailto:repozytorium@kul.pl
http://www.kul.pl/aktualnosci,18619.html
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