Webinaria grudzień 2020

EBSCO:
•

2 grudnia 2020, godz. 13:15 | Kieszonkowa biblioteka, czyli aplikacja mobilna
EBSCO | Link rejestracyjny
Jak pobrać, zalogować się i korzystać z aplikacji w najbardziej efektywny sposób.

•

3 grudnia 2020, godz. 10:30 | Bazy American Psychological Association (APA) dla
studentów psychologii | Link rejestracyjny
Przybliżenie zasób baz APA PsycArticles®, APA PsycInfo®, APA PsycTests® oraz APA PsycBooks®.

•

7 grudnia 2020, godz. 14:00 | Wyszukiwanie publikacji na nowej liście AZ | Link
rejestracyjny
Interfejs nowej listy A-Z. Jak wyszukiwać czasopisma i książki w zasobach biblioteki, jak korzystać z dostępnych
ograniczników oraz sprawdzać dostępność tytułów.

•

8 grudnia 2020, godz. 15:00 | Moje pierwsze spotkanie z wyszukiwarką naukową
EDS | Link rejestracyjny
Wyszukiwarka naukowa EBSCO Discovery Service™ dla początkujących: jak działa wyszukiwarka, jakie materiały tam
znajdziemy, w jaki sposób wyświetlane są wyniki wyszukiwań, jak doprecyzować wyszukiwanie wykorzystując dostępne
ograniczniki.

•

9 grudnia 2020, godz. 12:45 | Bazy dla nauk medycznych: MEDLINE® i
CINAHL® Database | Link rejestracyjny
Rzadko występujace, dedykowane opcje wyszukiwania i zawężania wyników w bazie MEDLINE oraz CINAHL.

•

14 grudnia 2020, godz. 14:30 | Tajniki wyszukiwania zaawansowanego na
EBSCOhost® | Link rejestracyjny
Jak korzystać z operatów Boolean, jak odpowiednio tworzyć zaawansowaną strategię wyszukiwawczą, jak stosować znaki
specjalne oraz kody pól dla bardziej precyzyjnego wyszukiwania

•

16 grudnia 2020, godz. 15:00 | Wyszukiwarka naukowa EDS vs Google porównanie wyników wyszukiwania | Link rejestracyjny
Sposoby wyszukiwania podstawowego i zaawansowanego, opcje ograniczania wyników, metadane użyte do opisu
materiałów, wykorzystywanie rankingów trafności, które decydują o kolejności występowania wyników na liście.

•

17 grudnia 2020, godz. 12:30 | Korzystanie z e-książek EBSCO | Link
rejestracyjny
Praktyczne szkolenie, podczas którego uczestnicy dowiedzą się:
- jak korzystać z e-książek online
- jak pobierać e-książki w całości oraz we fragmentach
- jak korzystać z e-książek na smartfonach, tabletach i czytnikach

Elsevier:
•

2 grudnia, godz. 11:00 | Przydatne funkcje w bazie Scopus | Link rejestracyjny

•

8 grudnia, godz. 11:00 | Cele zrównoważonego rozwoju – jak je analizować? |
Link rejestracyjny

•

9 grudnia, godz. 10:00 | Expert Lookup - jak znaleźć ekspertów w ciągu kilku
minut | Link rejestracyjny

Webinaria listopad 2020

EBSCO
•

10 listopada, godzina: 12:00 | DynaMed®: narzędzie oparte na dowodach dla
ułatwienia pracy lekarzy i studentów nauk medycznych | Link rejestracyjny
Szkolenie dedykowane narzędziu DynaMed®, które zostało stworzone z myślą o lekarzach i studentach medycyny,
aby dostarczyć im szybko i intuicyjnie odpowiedzi na kliniczne pytania.

•

13 listopada, godzina: 11:00 | Micro session: tworzenie powiadomień dotyczących
wyszukiwania i publikacji | Link rejestracyjny
Funkcja tworzenia powiadomień dostępna na platformie EBSCOhost® pozwala śledzić nowości regularnie
dodawane do prenumerowanych baz danych. Podczas tej praktycznej sesji uczestnicy powiedzą się jak tworzyć i
zarządzać powiadomieniami dotyczącymi wyszukiwań oraz publikacji.

•

18 listopada, godzina: 10:30 | Przegląd narzędzi EBSCOhost® przydatnych w
pracy badawczej | REJESTRACJA
Przegląd funkcji tj. zapisywanie artykułów w indywidualnym folderze i dzielenie się wynikami poszukiwań z
innymi, wykorzystanie historii wyszukiwań, zapisywanie danych do managerów bibliografii w tym Zotero czy
Mendeley, zapisywanie artykułów do konta Google Drive.

•

19 listopada, godzina: 14:00 | Google vs wyszukiwarka naukowa EBSCO, czyli
gdzie szukać wiarygodnych źródeł naukowych? | Link rejestracyjny
Próby porównania wyszukiwania przy wykorzystaniu wyszukiwarki Google, Google Scholar oraz EBSCO
Discovery Service™ dla osiągnięcia najbardziej trafnych wyników.

•

25 listopada, godzina: 13:00 | Jak kupować e-książki za pomocą księgarni
internetowej EBSCO? | Link rejestracyjny
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z księgarnią internetową EBSCOhost® Collection Manager. Przegląd
najważniejszych funkcji oraz krok po kroku - jak dokonać zamówienia wybranych tytułów.

IBUK Libra
•

4 i 17 listopada, godz. 18:00 | IBUK Libra - narzędzie wspierające w ewaluacji i
dydaktyce | Link rejestracyjny

Elsevier:

•

16 listopada, godz. 11:00 | Dlaczego widoczność ma znaczenie? | Link
rejestracyjny

•

18 listopada, godz. 11:00 | Kierunek współpraca - moje miejsce w świecie badań
naukowych | Link rejestracyjny

•

19 listopada, godz. 10:00 | Szukasz nowych możliwości finansowania badań? Oto
one | Link rejestracyjny

•

24 listopada, godz. 11:00 | Wskaźniki opisujące czasopisma – gdzie ich szukać? |
Link rejestracyjny

•

30 listopada, godz. 11:00 | SciVal dla naukowca – jak wykorzystać dostępne
informacje w procesie grantowym? | Link rejestracyjny

Web of Science:
Ze wzgędu na problemy z przerywaniem sesji WebEx, organizatorzy proszą o niekorzystanie
z adresów mailowych GMAIL, HOTMAIL lub YAHOO w czasie rejestracji na szkolenia.
•

19 listopada, godz. 11:00 | Essential Science Indicators na platformie InCites |
Link rejestracyjny
Dowiedz się:
o
o
o

•

co to jest Research Front,
jak zidentyfikować najbardziej wpływowe instytucje, kraje i publikacje,
kto publikuje najgorętsze publikacje w Twojej dziedzinie.

20 listopada, godz. 11:00 | Web of Science - Citation Connection | Link
rejestracyjny
Dowiedz się:
o
o

•

jak zidentyfikować najbardziej wpływowe instytucje, kraje i publikacje,
jak wyszukiwać poprzez wszystkie bazy.

25 listopada, godz. 10:00 | Przedstawiamy nową platformę Web of Science | Link
rejestracyjny
Najnowsze usprawnienia i funkcje dodane do nowej platformy Web of Science (ulepszony
interfejs użytkownika i przepływy pracy, szybsze ładowanie stron i wiele więcej).

•

25 listopada, godz. 12:30 | Web of Science - tworzenie raportów cytowań i indeks
Hirscha | Link rejestracyjny
Dowiedz się:
o

co to jest i jak stworzyć raport cytowań,

o
o

•

jak wyliczyć i analizować indeks H,
jak zrobić raport cytowań na nowej platformie Web of Science.

27 listopada, godz. 11:00 | Odkryj nowy EndNote 20 | Link rejestracyjny
Wprowadzasz ręcznie cytacje i bibliografię do pisanych tekstów? Dołącz do naszych
ekspertów i poznaj nową wersję programu EndNote 20. Nowy projekt interfejsu, ulepszony
odczyt plików PDF i usprawnienia przepływu pracy to niektóre z nowych dostępnych funkcji.

•

30 listopada, godz. 11:00 | Szerszy i pełniejszy obraz rezultatów dzięki
normalizacji danych | Link rejestracyjny
Liczba cytowań w artykule nie wystarczy, aby opowiedzieć całą historię. Normalizacja
zapewnia kontekst dla liczby cytowań - od daty publikacji artykułu i rodzaju dokumentu, po
częstotliwość cytowań związanych z konkretną pracą w tej dziedzinie

Writefull
•

18 listopada, godz. 13:00 | Writefull – narzędzie do korekty tekstów naukowych w
języku angielskim | Link rejestracyjny

Webinaria październik 2020

Elsevier:
•

28 października, godz. 11:00 | Jak rozpocząć przygodę z narzędziem SciVal? |
Link rejestracyjny

EBSCO:
•

28 października, godzina: 14:30 | Bazy EBSCO dla nauk ścisłych | Link
rejestracyjny
Przegląd baz pod kątem przydatności dla studentów i pracowników wydziałów nauk ścisłych. Przykładowe
wyszukiwania podstawowego i zaawansowanego z wykorzystaniem opcji dostępnych na platformie, tj.:
pobieranie/drukowanie artykułów, kopiowanie gotowej bibliografii, zapisywanie pełnego tekstu w chmurze do
Google Drive, eksportowanie danych bibliograficznych do oprogramowania Mendeley lub Zotero, zapisywanie
wyników wyszukiwań, tworzenie powiadomień na platformie EBSCOhost.

Web of Science:
Ze wzgędu na problemy z przerywaniem sesji WebEx, organizatorzy proszą o niekorzystanie
z adresów mailowych GMAIL, HOTMAIL lub YAHOO w czasie rejestracji na szkolenia.

•

28 października, godz. 13:00 | Nowa odsłona InCites Benchmarking & Analytics |
Link rejestracyjny
Poznaj nowy interfejs InCites o większej przejrzystości, elastyczności i łatwości obsługi. Dołącz
do naszej sesji, aby dowiedzieć się o zmianach, które uczynią Twoją podróż po analizach
bardziej efektywną.

Webinaria czerwiec 2020

Clarivate Analytics (Web of Science, EndNote, InCites)
Ze wzgędu na problemy z przerywaniem sesji WebEx, organizatorzy proszą o niekorzystanie
z adresów mailowych GMAIL, HOTMAIL lub YAHOO w czasie rejestracji na szkolenia.
•

22 czerwca, godz. 13.00-14.00 | EndNote online I - tworzenie i zarządzanie
biblioteką rekordów | Link rejestracyjny
Wprowadzasz cytacje i bibliografię do pisanych tekstów ręcznie? Stwórz zestaw
rekordów, by cytować automatycznie i zaoszczędzić czas! Prowadząca: Dr
Klementyna Karlińska-Batres

•

23 czerwca, godz. 13.00-13.45 | Sesja otwarta: Jak to zrobić w Web of Science? |
Link rejestracyjny
Czy masz pytania dotyczące Web of Science, Publons lub Kopernio? W tej specjalnej
sesji pytań i odpowiedzi zajmiemy się wszystkim, co chcesz wiedzieć.
Prosimy o przesyłanie pytań przed sesją pocztą elektroniczną na adres
Klementyna.Karlinska-Batres@clarivate.com do poniedziałku 22 czerwca. Pytania
będzie można zadawać też w czasie sesji. Prowadząca: Dr Klementyna KarlińskaBatres

•

24 czerwca, godz. 10.00-11.00 | EndNote online II - wykorzystanie w pisaniu
publikacji naukowych | Link rejestracyjny
Wprowadzaj automatycznie cytowania i bibliografie w czasie pisania publikacji, dziel
się swoimi rekordami bibliograficznymi i znajdź czasopismo do publikacji swoich
badań. Prowadząca: Dr Klementyna Karlińska-Batres

•

24 czerwca, godz. 12.00-12.45 | Sesja otwarta: Jak to zrobić w InCites? | Link
rejestracyjny
Czy masz pytania dotyczące InCites Benchmarking & Analytics, Journal Citation
Reports, Essential Science Indicators? W tej specjalnej sesji pytań i odpowiedzi
zajmiemy się wszystkim, co chcesz wiedzieć.
Prosimy o przesyłanie pytań pocztą elektroniczną na adres
Marcin.Kapczynski@clarivate.com do wtorku 23 czerwca. Pytania będzie można
zadawać też w czasie sesji. Prowadzący: Marcin Kapczyński

•

25 czerwca, godz. 10.00-11.00 | EndNote online I - tworzenie i zarządzanie
biblioteką rekordów | Link rejestracyjny
Wprowadzasz cytacje i bibliografię do pisanych tekstów ręcznie? Stwórz zestaw
rekordów, by cytować automatycznie i zaoszczędzić czas! Prowadząca: Dr
Klementyna Karlińska-Batres

•

25 czerwca, godz. 12.00-13.00 | Poznaj lepiej swój obszar badań. Co możemy
powiedzieć o wybranej dyscyplinie? | Link rejestracyjny
Czy wiesz jak dokładnie wygląda aktualna klasyfikacja dziedzinowa? Co jest naszą
dziedziną badań a jak wygląda nasza główna dyscyplina naukowa? Co więcej możemy
powiedzieć o wybranym obszarze badań? Prowadzący: Marcin Kapczyński

•

29 czerwca, godz. 11.00-12.00 | Poznaj lepiej swój obszar badań. Co możemy
powiedzieć o wybranej dyscyplinie? | Link rejestracyjny
Czy wiesz jak dokładnie wygląda aktualna klasyfikacja dziedzinowa? Co jest naszą
dziedziną badań a jak wygląda nasza główna dyscyplina naukowa? Co więcej możemy
powiedzieć o wybranym obszarze badań? Prowadzący: Marcin Kapczyński

•

29 czerwca, godz. 13.00-14.00 | EndNote online II - wykorzystanie w pisaniu
publikacji naukowych | Link rejestracyjny
Wprowadzaj automatycznie cytowania i bibliografie w czasie pisania publikacji, dziel
się swoimi rekordami bibliograficznymi i znajdź czasopismo do publikacji swoich
badań. Prowadząca: Dr Klementyna Karlińska-Batres

•

30 czerwca, godz. 10.00-10.45 | Nowe wydanie Journal Citation Reports | Link
rejestracyjny
Raporty Journal Citation Reports 2020 ukażą się w tym miesiącu! Dowiedz się: co
nowego w JCR 2020, jak analizować osiągnięcia czasopisma, nie tylko poprzez
wskaźnik Journal Impact Factor, jak zidentyfikować czasopisma z zakresu nauk
ścisłych i społecznych najczęściej cytowane przez naukowców z ponad 200 dyscyplin.
Prowadząca: Dr Klementyna Karlińska-Batres

EBSCO Information Services (wszystkie sesje trwają ok. 30 min.):
•

10 czerwca, godz. 11.00 | Wyszukiwarka naukowa – najważniejsze funkcje od
strony użytkownika | Link do rejestracji
Szkolenie dedykowane najważniejszym funkcjom dostępnym w wyszukiwarce
naukowej EDS. Wykorzystując kilka przykładów fraz wyszukiwawczych zobaczymy
krop po kroku jak wygląda wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki od strony
użytkownika. Pokażemy proste rozwiązania dla uzyskania najlepszych wyników.

•

10 czerwca, godz. 14.00 | Flipster – nagradzane źródło e-wydań czasopism | Link
do rejestracji
Podczas szkolenia przyjrzymy się narzędziu do przeglądania i czytania popularnych
tytułów magazynów i czasopism w wersji cyfrowej.

•

16 czerwca, godz. 11.00 | Zarządzanie zasobami elektronicznymi w panelu
Holdings Management | Link do rejestracji

Szkolenie przeznaczone jest dla bibliotek korzystających z wyszukiwarki naukowej
EBSCO Discovery Service (EDS) lub wyszukiwarki publikacji Publication Finder
(lista A-Z). Podczas sesji uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać zasobami
elektronicznymi biblioteki z wykorzystaniem panelu administracyjnego Holdings
Management.
•

17 czerwca, godz. 12.00 | Przegląd podstawowych funkcji w panelu
administracyjnym EBSCOadmin | Link do rejestracji
Podczas sesji przyjrzymy się najważniejszym funkcjom dostępnym w panelu
administracyjnym, jak zmiana ustawień domyślnych platformy EBSCOhost,
autentykacja, ustawienia dotyczące e-książek.

•

17 czerwca, godz. 14.00 | DynaMed, czyli jak szybko znaleźć odpowiedź na
kliniczne pytania? | Link do rejestracji
Podczas sesji zostanie zaprezentowana platforma DynaMed, zawierająca informacje
medyczne oparte na dowodach. Przyjrzymy się jak wyszukiwać informacje dotyczące
schorzeń, dolegliwości i leków. Zobaczymy jak zbudowany jest rekord, jak można
znaleźć przykłady silnych rekomendacji oraz sprawdzić poziom dowodów.

•

18 czerwca, godz. 13.00 | Bazy EBSCO z zakresu sztuki filmowej | Link do
rejestracji
Sesja dedykowana wyszukiwaniu informacji i pracy z pełnym tekstem artykułów
pochodzących z baz dedykowanych naukom z zakresu sztuki filmowej.

•

23 czerwca, godz. 13.00 | Formułowanie pytania klinicznego według schematu
PICO w bazach CINAHL i MEDLINE | Link do rejestracji
Szczegółowe, konkretne i właściwie postawione pytanie kliniczne jest niezbędne do
uzyskania pożądanego wyniku. Podczas szkolenia przyjrzymy się kilku przykładom
wyszukiwania z wykorzystaniem tzw. schematu PICO dla otrzymania najlepszych
rezultatów.

•

24 czerwca, godz. 11.30 | Ewolucja EDS | Link do rejestracji
Podczas sesji przyjrzymy się zmianom, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone
w wyszukiwarce naukowej EBSCO Discovery Service (EDS) oraz planom na
przyszłość. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z nowym interfejsem
wyszukiwarki, który obecnie znajduje się w fazie testów.

•

30 czerwca, godz. 13.00 | Nowa aplikacja mobilna EBSCO | Link do rejestracji
Sesja dedykowana nowej aplikacji mobilnej EBSCO, dostępnej już do pobrania na
smartphony.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Rynku Informacji i Społeczeństwa Informacyjnego
„INFOBROKERSKA” (dofinansowanie z NASK):
•

10 czerwca, godz. 19.00 | Bezpieczne zakupy i płatności online | Link
rejestracyjny
W trakcie webinaru poznasz sposoby na to, jak nie dać się złapać w sidła
internetowych oszustów. Skorzystamy z przykładów przeprowadzonych kiedyś

ataków w sieci polegających na wyłudzeniu pieniędzy, aby krok po kroku
przeprowadzić Cię przez metody stosowane przez oszustów. Prostym językiem
wytłumaczymy, na co zwracać uwagę, aby nie dać się oszukać.
•

17 czerwca, godz. 19.00 | Bezpieczne media społecznościowe | Link rejestracyjny
W jaki sposób zabezpieczyć swoje konto w social mediach to jedno z zagadnień
omawianych w trakcie trzeciego spotkania. Nie zabraknie również takich tematów jak
szerząca się w social mediach dezinformacja i rozpowszechnianie fake newsów oraz
sposoby na tworzenie bezpiecznego profilu. Na przykładach, powiemy również o tym,
jakie ryzyka wiążą się z korzystaniem z Facebooka, Instagrama czy TikToka i
dlaczego sami dla siebie stanowimy ryzyko...

•

24 czerwca, godz. 19.00 | Bezpieczeństwo dzieci i rodziców w Internecie | Link
rejestracyjny
W tej części nie zabraknie przykładów zagrożeń, które czekają na rodzica i dziecko w
sieci. Na podstawie dostępnych systemów i aplikacji służących kontroli rodzicielskiej
omówimy sposoby podnoszenia bezpieczeństwa dzieci w korzystaniu z internetu.
Poznasz narzędzia, które pozwolą Ci monitorować aktywność dziecka w sieci oraz
ustawić blokady na dokonywanie zakupów czy limit czasu w korzystaniu z internetu.

Narodowe Centrum Nauki (oferta NCN oraz procedury składania i oceny wniosków):
•

1 czerwca, godz. 10.00 - 13.00: szkolenie dla wszystkich zainteresowanych | Link
rejestracyjny

•

2 czerwca, godz. 10.00 - 13.00: szkolenie dla osób z grupy nauk ścisłych i
technicznych | Link rejestracyjny

•

3 czerwca, godz. 10.00 - 13.00: szkolenie dla osób z grupy nauk o życiu | Link
rejestracyjny

Platforma Elsevier (Scival / Scopus / ScienceDirect):
•

2 czerwca, godz. 13:00 - 13:45: Jak pokazać wkład czasopisma w rozwój dyscypliny?
| Szczegóły szkolenia i link rejestracyjny

•

5 czerwca, godz. 11:00 - 11:45: Małe i średnie uczelnie - co najczęściej wpływa na
wskaźniki ich cytowań | Szczegóły szkolenia i link rejestracyjny

•

8 czerwca, godz. 11:00 - 12:00: Analiza potencjału akademickiego na przykładzie
wybranych miast. | Szczegóły szkolenia i link rejestracyjny

•

9 czerwca, godz. 10:00 - 11:00: ScienceDirect - wyszukiwanie zaawansowane |
Szczegóły szkolenia i link rejestracyjny

•

9 czerwca, godz. 13:00 - 13:45: Repozytorium jako narzędzie komunikacji uczelni
ze światem | Szczegóły szkolenia i link rejestracyjny

•

10 czerwca, godz. 13:00 - 13:45: Gromadzenie i udostępnianie danych
badawczych. Trend czy konieczność? | Szczegóły szkolenia i link rejestracyjny

•

19 czerwca, godz. 10:00 - 11:00: Wyszukiwanie relewantnej literatury naukowej
w bazie Scopus | Szczegóły szkolenia i link rejestracyjny

•

22 czerwca, godz. 10:00 - 11:00: Scopus - wskaźniki bibliometryczne | Szczegóły
szkolenia i link rejestracyjny

•

26 czerwca, godz 10:00 - 11:00: Scopus - wyszukiwanie zaawansowane | Szczegóły
szkolenia i link rejestracyjny

Webinaria maj 2020

EBSCO Information Services:
•

12 maja | Godz.: 14.00 | Prezentacja nowego interfejsu listy publikacji Publication
Finder | Hasło: EBSCO | Link do rejestracji

•

13 maja | Godz.: 11.30 | Jak znaleźć ciekawe i wartościowe artykuły do prac z
zakresu muzykologii? | Hasło: EBSCO | Link do rejestracji

•

13 maja | Godz.: 13.00 | Jak znaleźć interesujące materiały na stronie wsparcia
EBSCO Connect? | Hasło: EBSCO | Link do rejestracji

•

14 maja | Godz.: 10.30 | Tryby wyszukiwania, ograniczenia i rozszerzenia
wyszukiwania dla uzyskania najlepszych wyników | Hasło: EBSCO | Link do
rejestracji

•

19 maja | Godz.: 12.00 | e-źródła dla nauk medycznych | Hasło: EBSCO | Link do
rejestracji

•

19 maja | Godz.: 14.00 | Przydatne funkcje na platformie EBSCOhost dla
sprawniejszej pracy studentów i wykładowców | Hasło: EBSCO | Link do

rejestracji
•

20 maja | Godz.: 13.00 | Ewolucja EBSCO Discovery Service | Hasło: EBSCO |
Link do rejestracji

•

21 maja | Godz.: 11.00 | Jak otrzymać najtrafniejsze wyniki z wykorzystaniem
tezaurusa MeSH na przykładzie bazy MEDLINE? | Hasło: EBSCO | Link do
rejestracji

•

26 maja | Godz.: 13.00 | Niestandardowe rozwiązania w udostępnianiu e-książek
| Hasło: EBSCO| Link do rejestracji

•

27 maja | Godz.: 13.00 | Nowa odsłona narzędzia opartego do dowodach
klinicznych DynaMed + Micromedex with Watson | Hasło: EBSCO | Link do
rejestracji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
•

20.05.2020 godz. 14.00 | Skuteczne upowszechnianie, czyli jak w sposób
efektywny pokazać rezultaty online | Link rejestracyjny

Clarivate Analytics (Web of Science)
Ze wzgędu na problemy z przerywaniem sesji WebEx, organizatorzy proszą o niekorzystanie
z adresów mailowych GMAIL, HOTMAIL lub YAHOO w czasie rejestracji na szkolenia.
•

14 maja 2020 r. | Otwarte sesje konsultacyjne Web of Science Group

Do sesji można dołaczyć w każdym momencie klikając w odpowiedni link. Uczestnictwo nie wymaga uprzedniej rejestracji.

12:30-13:30 | Pytania i odpowiedzi o Web of Science – Prowadząca: Klementyna
Karlińska-Batres | Link do sesji
15:00-16:00 | Pytania i odpowiedzi o Publons, Kopernio i EndNote – Prowadząca:
Klementyna Karlińska-Batres | Link do sesji
16:00-17:30 | Co nowego w InCites Benchmarking & Analytics. Pytania i odpowiedzi o
Journal Citation Reports, Essential Science Indicators i InCites B&A – Prowadzący:
Marcin Kapczyński | Link do sesji
•

19 maja 2020, godz. 10:00-11:00 | Jak wybrać czasopismo do publikacji mojej
pracy? | Link rejestracyjny
Poznaj wskazówki ułatwiające wyszukiwanie i porównanie czasopism, do których
warto zgłosić publikacje.

19 maja 2020, godz. 13:00-14:00 | Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w
rekordach w Web of Science? | Link rejestracyjny

•

Dowiedz się, jak zgłosić poprawki do rekordów Web of Science i usunąć warianty
cytowań, co może istotnie wpłynąć na wartość indeksu h dla autora.
20 maja 2020, godz. 11:00-11:45 | Czasopisma wschodzące z Emerging Source
Citation Index – selekcja, wpływ i znaczenie | Link rejestracyjny

•

Indeks czasopism wschodzących Emerging Source Citation Indeks odgrywa coraz
bardziej istotną rolę nie tylko dla kolekcji Web of Science, ale również dla
społeczności autorów badaczy i wydawców. Dowiedz się:
• jakie są kryteria wyboru czasopism do Web of Science,
• jak oceniane są publikacje w czasopismach wschodzących,
• jaką rolę i znaczenie mają czasopisma z indeksu ESCI.
25 maja 2020, godz. 10:00-11:00 | Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w
rekordach w Web of Science? | Link rejestracyjny

•

Dowiedz się, jak zgłosić poprawki do rekordów Web of Science i usunąć warianty
cytowań, co może istotnie wpłynąć na wartość indeksu h dla autora.
25 maja 2020, godz. 13:00-14:00 | Jak wybrać czasopismo do publikacji mojej
pracy? | Link rejestracyjny

•

Poznaj wskazówki ułatwiające wyszukiwanie i porównanie czasopism, do których
warto zgłosić publikacje.
28 maja 2020, godz. 11:00-11:45 | Czasopisma wschodzące z Emerging Source
Citation Index – selekcja, wpływ i znaczenie | Link rejestracyjny

•

Indeks czasopism wschodzących Emerging Source Citation Indeks odgrywa coraz
bardziej istotną rolę nie tylko dla kolekcji Web of Science, ale również dla
społeczności autorów badaczy i wydawców. Dowiedz się:
•
•
•

jakie są kryteria wyboru czasopism do Web of Science,
jak oceniane są publikacje w czasopismach wschodzących,
jaką rolę i znaczenie mają czasopisma z indeksu ESCI.

Webinaria kwiecień 2020

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

7 kwietnia 2020 r., godz. 10:00 | POL-on 2.0 - aktualny stan systemu i planowane wdrożenia:
moduły Szkoły doktorskiej i Osoby ubiegające się o stopień doktora | Transmisja online (nie
wymaga zapisów)

Instytut PWN
•

8 kwietnia 2020, godz. 19:00 | Jak skutecznie publikować w dobrych
czasopismach naukowych? (dr hab. Michał Krzyżaniak, prof. Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) | Link rejestracyjny
Zagadnienia: Dlaczego warto publikować artykuły w czasopismach z listy
ministerialnej? ; Rodzaje wydawców naukowych. Czym różni się Elsevier od MDPI? ;
Jakie koszty generuje opublikowanie artykułu? ; Co jest potrzebne, aby zacząć? ; Co
ze znajomością języka obcego? ; Jak wybrać odpowiednie czasopismo? ; Czym jest
prawidłowa struktura artykułu? ; Czym charakteryzuje się dobry wstęp?

EBSCO Information Services:
•

15 kwietnia 2020, godz. 12:00 | Multiwyszukiwarka EDS od strony użytkownika |
Link rejestracyjny
Podczas szkolenia pokazane zostaną najważniejsze funkcje i opcje dostępne w
wyszukiwarce naukowej, z których mogą korzystać użytkownicy. Przyjrzymy się
sposobom dostępu do pełnego tekstu, jak wyszukać artykuły i czasopisma, opowiemy
o rankingu trafności, który sprawia, że najważniejsze wyniki dostępne są już na
pierwszej stronie.

•

16 kwietnia 2020, godz. 12:30 | e-książki EBSCO - pobieranie, czytanie on-line,
korzystanie na smartphonach i czytnikach | Link rejestracyjny
Podczas szkolenia pokazane zostaną sposoby pracy z pełnym tekstem książek
elektronicznych EBSCO. Pokażemy jak zapisywać fragmenty e-książek, jak pobierać
tytuły w całości oraz korzystać z nich na prywatnych nośnikach.

•

17 kwietnia 2020, godz. 10:30 | Curriculum Builder - zbuduj swoją listę lektur |
Link rejestracyjny
Curriculum Builder to dodatek do wyszukiwarki naukowej EBSCO Discovery
Service i EBSCOhost, który pozwala przenieść świat baz danych, e-książek i innych
zasobów cyfrowych bezpośrednio do systemu nauczania online (LMS). Podczas
szkolenia dowiesz się jak stworzyć i zarządzać swoją listą lektur.

•

21 kwietnia 2020, godz. 13:00 | Dlaczego warto posiadać indywidualne konto
Moje EBSCOhost? | Link rejestracyjny
Szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z tworzeniem indywidualnego
konta Moje EBSCOhost i korzyści, które płyną z jego posiadania.

•

21 kwietnia 2020, godz. 14:00 | Powiadomienia dotyczące czasopism i
wyszukiwania | Link rejestracyjny
Podczas szkolenia dowiesz się jak tworzyć i zarządzać powiadomieniami
dotyczącymi konkretnej publikacji lub przeprowadzonych wyszukiwań.

•

21 kwietnia 2020, godz. 15:00 | EBSCOhost - tips & tricks dla wyszukiwania
zaawansowanego | Link rejestracyjny
Podczas szkolenia dowiesz się jak tworzyć bardziej rozbudowane strategie
wyszukiwawcze z wykorzystaniem znaków specjalnych (tj. (), *, #, ?, „”), operatorów
Boolean, kodów pól.

Clarivate Analytics (Web of Science):

•

20 kwietnia 2020, godz. 11:00-11:45 | Poznaj swoją dziedzinę badawczą dzięki
Web of Science i odkrywaj więcej | Link rejestracyjny
Od znalezienia odpowiednich badań w swojej dziedzinie po pomocny przewodnik
po czasopismach naukowych, które mają znaczenie. Dołącz do naszych ekspertów,
którzy dzielą się kluczowymi wskazówkami, aby pomóc Ci w Twoich badaniach.

•

21 kwietnia 2020, godz. 11:00-11:45 | Wyszukiwanie zaawansowane na Web of
Science | Link rejestracyjny
Dowiedz się jak: jak budować złożone kwerendy dla uzyskania właściwych
rezultatów, co daję wyszukiwanie zaawansowane i jakie dodatkowe pola oferuje, jak
łączyć kwerendy z historii wyszukiwań.

•

23 kwietnia 2020, godz. 10:00-11:00 | Tworzenie profilu Publons i integracja z
Web of Science | Link rejestracyjny
Dowiedz się jak: stworzyć i budować swój profil autora i recenzenta; znaleźć
badaczy i recenzentów z poszczególnych obszarów badań czasopism, instytucji lub
krajów; poznać społeczność naukową i Akademię Publons wspierającą Cię w Twojej
karierze naukowej i recenzenckiej.

•

23 kwietnia 2020, godz. 14:00-14:45 | Wyszukiwanie zaawansowane na Web of
Science | Link rejestracyjny
Dowiedz się jak: jak budować złożone kwerendy dla uzyskania właściwych
rezultatów, co daję wyszukiwanie zaawansowane i jakie dodatkowe pola oferuje, jak
łączyć kwerendy z historii wyszukiwań.

•

24 kwietnia 2020, godz. 10:00-11:00 | Web of Science - wyszukiwanie cytowanych
pozycji bibliograficznych | Link rejestracyjny

Dowiedz się jak: wyszukać cytowane źródła; znaleźć warianty cytowań; sprawdzić
jakie źródła spoza Web of Science mają cytowania na platformie.
•

27 kwietnia 2020, godz. 13:00-14:00 | Tworzenie profilu Publons i integracja z
Web of Science | Link rejestracyjny
Dowiedz się jak: stworzyć i budować swój profil autora i recenzenta; znaleźć
badaczy i recenzentów z poszczególnych obszarów badań czasopism, instytucji lub
krajów; poznać społeczność naukową i Akademię Publons wspierającą Cię w Twojej
karierze naukowej i recenzenckiej.

•

28 kwietnia 2020, godz. 10:00-10:45 | Polski schemat kategorii i inne nowości w
InCites Benchmarking & Analytics i w Journal Citation Reports | Link
rejestracyjny
Sprawdź zastosowanie nowo wprowadzonego schematu polskich kategorii
tematycznych w InCites Benchmarking & Analytics, opracowanego we współpracy z
Ministerstwem Nauki i Szkolnictw Wyższego. Sesja przedstawi także unifikację nazw
wydawców i nowy raport dla instytucji, a także zmiany w profilach czasopism w JCR.

•

28 kwietnia 2020, godz. 13:00-14:00 | Web of Science - wyszukiwanie cytowanych
pozycji bibliograficznych | Link rejestracyjny
Dowiedz się jak: wyszukać cytowane źródła; znaleźć warianty cytowań; sprawdzić
jakie źródła spoza Web of Science mają cytowania na platformie.

•

29 kwietnia 2020, godz. 10:00-10:45 | Odkryj ujednolicone dane w Web of Science
| Link rejestracyjny
Odkryj znaczenie ujednoliconych nazw instytucji w Web of Science i inne cechy
unifikacji danych z bazy wokół nazwisk autorów, organizacji finansujących, czy
wydawców, wykorzystywanych w innych aplikacjach.

Wolters Kluwer LEX - System Informacji Prawnej
(Zapisy na bezpłatne szkolenia odbywają się poprzez indywidualne konto w LEX.
Numer klienta: UKSW - 100661)
•

1 kwietnia 2020, godz. 9:00 | Nowa odsłona LEX Informator Prawno – Gospodarczy |
Link rejestracyjny

•

6 kwietnia 2020, godz. 10:00 | Konto LEX. Presonalizacja | Link rejestracyjny

•

7 kwietnia 2020, godz. 9:30 | Konto LEX. Wyszukiwanie | Link rejestracyjny

•

8 kwietnia 2020, godz. 10:00 | Konto LEX. Praca z tekstem | Link rejestracyjny

•

14 kwietnia 2020, godz. 10:00 | Nowa odsłona LEX Informator Prawno –
Gospodarczy | Link rejestracyjny

•

15 kwietnia 2020, godz. 11:00 | LEX Prawo Europejskie: jak pomoże Ci w
rozwiązywaniu Twoich problemów? | Link rejestracyjny

•

17 kwietnia 2020, godz. 9:30 | Serwisy podatkowe LEX - nowości w zasobach i
kluczowe funkcjonalności | Link rejestracyjny

•

27 kwietnia 2020, godz. 10:00 | Jak korzystać z serwisu LEX? – zobacz, jakie to
proste! Szkolenie z podstaw obsługi serwisów LEX | Link rejestracyjny

Archiwum

2020

Wydawnictwo DeGruyter:
•

Wtorek, 24 marca, godz. 11:30 | Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online |
Link Rejestracyjny
(Spotkanie z redaktorem publikacji Garym Helftem). Więcej o EBR:
https://www.degruyter.com/view/db/ebr

EBSCO Information Services:
•

Czwartek, 19 marca 2020, godz. 12:00-12:30 | Rosetta Stone Library Solution interaktywna platforma do nauki języków obcych | Link rejestracyjny

•

Czwartek, 19 marca 2020, godz. 13:00-13:30 | Pakiet podstawowy EBSCO dostępny
w ramach licencji krajowej | Link rejestracyjny

•

Piątek, 20 marca 2020, godz. 11:00-11:30 | Zabezpieczenia DRM - czym są i jak
wpływają na jakość korzystania z e-książek EBSCO? | Link rejestracyjny

•

Piątek, 20 marca 2020, godz. 12:00-12:30 | CAB Abstracts na platformie EBSCOhost
| Link rejestracyjny

•

Wtorek, 24 marca 2020, godz. 13:30 | Bazy EBSCO dla studentów nauk
humanistycznych | Link rejestracyjny

•

Środa, 25 marca 2020, godz. 12:00 | Bazy EBSCO dla studentów nauk ścisłych | Link
rejestracyjny

•

Środa, 25 marca 2020, godz. 13:30 | DynaMed – narzędzie zapewniające szybkie i
praktyczne odpowiedzi na kliniczne pytania | Link rejestracyjny. Uczestnicy dowiedzą

się jak praktycznie korzystać z opartego na dowodach medycznych narzędzia
DynaMed.
•

Czwartek, 26 marca 2020, godz. 14:00 | Wyszukiwarka naukowa EDS od strony
użytkownika | Link rejestracyjny

•

Czwartek 26 marca, 2020 | godz. 10:00 | Jak epidemia COVID19 wpłynie na globalną
ekonomię, czyli o zasobie Business Source Ultimate | Link rejestracyjny. Odpowiedzi
poszukamy wykorzystując zasób bazy Business Source Ultimate, która jest dostępna
w ramach licencji krajowej EBSCO.

•

Wtorek, 31 marca 2020, godz. 13:00-13:30 | APA PsycTherapy - baza nagrań z
psychoterapii z udziałem znanych terapeutów | Link rejestracyjny

Clarivate Analytics (Web of Science):
•

23 marca 2020, godz. 10:00-10:45 | Odkryj integrację Web of Science Core Collection
i Derwent Innovations Index | Link rejestracyjny

•

24 marca 2020, godz. 10:00-10:45 | Zidentyfikuj wiodące badania za pomocą
Essential Science Indicators (ESI) | Link rejestracyjny
Essential Science Indicators (ESI) to narzędzie analityczne, które pomaga w
identyfikacji najważniejszych badań w Web of Science Core Collection. Dowiedz się,
w jaki sposób ESI zapewnia dogłębną analizę i porównanie wyników badań,
identyfikuje istotne trendy, klasyfikuje najlepsze wyniki i ocenia potencjalnych
pracowników i współpracowników. Ponadto, dowiedz się więcej o Frontach
Badawczych, unikalnym narzędziu do analizy powiązanych cytowań).

•

25 marca 2020, godz. 11:00-11:45 | Zdobądź potrzebne informacje na bieżące tematy
epidemiologiczne | Link rejestracyjny
Czy historia badań nad wirusami może być śledzona przez nawigację cytowań? Jak
określić najlepszy sposób wyszukiwania na ten temat? Jakie czasopisma należy czytać
i gdzie publikować? Jak uporządkować wyniki i wskazać właściwych fundatorów? Ta
sesja pokaże Państwu niektóre z dostępnych narzędzi pozwalających odkryć i w pełni
zrozumieć dany temat badawczy.

•

25 marca 2020, godz. 14:00-14:45 | InCites - Potrzeba i analiza współpracy naukowej
na poziomie międzynarodowym | Link rejestracyjny

•

26 marca 2020, godz. 11:00-11:45 | InCites - Potrzeba i analiza współpracy naukowej
na poziomie międzynarodowym | Link rejestracyjny
Jak współpraca naukowa przekłada się na wpływ dorobku naukowego? Czym jest
postrzegalność międzynarodowa? Poznaj sposoby na analizę i ocenę współpracy
naukowej.

JSTOR
•

26 marca 2020, godz. 18:30-19:30 | Flip the deficit script! How to build strengthsbased information literacy instruction and programs | Registration link
What if we made students’ life-research experiences the focus of curriculum design
for information literacy? Join the authors of two recent publications who will share the
findings of their study and discuss the connections between students’ real-world
information-seeking experiences and academic research.

Wolters Kluwer LEX - System Informacji Prawnej

24 marca 2020, godz. 15:00 | LEX Edytor | Link rejestracyjny

