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Opis 

 Poniżej znajduje się pełna lista baz cytowań, dostępnych na platformie: 

 Web of Science TM Core Collecion  

o Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded) – 1945-present 
o Social Science Index (SSCI) – 1956-present 
o Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) – 1975-present 
o Conference Proceedings Citation Index – Science(CPCI-S) – 1990-

present 
o Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities 

(CPCI-SSH) – 1990-present 
o Book Citation Index – Science(BKCI-S): 2005-present  
o Book Citation Index – Social Science & Humanities (BKCI-SSH): 2005-

present 
o Current Chemical Reactions (CCR) – 2010-present  
o Index Chemicus (IC) – 2010-present  
o Emerging Sources Citation Index (ESCI) – 2015-present 

 BIOSIS Citation Index (BCI): 2010-present  
 Current Contents Connect   

o Agriculture, Biology & Environmental Sciences (ABES) – 1998-present 
o Social & Behavioral Sciences (SBS) – 1998-present 
o Clinical Medicine (CM) –1998-present 
o Life Sciences (LS) –1998-present 
o Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES) – 1998-present 
o Engineering, Computing & Technology (ECT) – 1998-present 
o Arts & Humanities (AH) – 1998-present 
o Business Collection (BC) – 1998-present 
o Electronics & Telecommunications Collection (EC) – 1998-present  

 Data Citation Index: 2010-present   
o Science (DCI-S) – 2010-present 
o Social Sciences & Humanities (DCI-SSH) – 2010-present  

 Derwent Innovations Index (DII): 2010-present   
o Chemical Section – 2010-present 
o Electrical and Electronic Section – 2010-present 

http://isiknowledge.com/


o Engineering Section – 2010-present  
 KCI – Korean Journal Database – 1980-present 
 Medline – 1950-present 
 Russian Science Citation Index – 2005-present 
 SciELO Citation Index – 1997-present 
 Zoological Records: 1864-present  

  

Wymienione bazy mają takie same możliwości wyszukiwawcze i działają na takich 
samych zasadach, obejmując jedynie inne dziedziny nauki (względnie zakres 
czasowy).  

W Web of Science można przeszukiwać również: 

Journal Citation Reports stanowi podstawowe narzędzie oceny wartości 
merytorycznej czasopism. Jest ono dostępne w dwóch wydaniach: 

 Journal Citation Reports (JCR) Science Edition – uwzględnia ponad 6000 
tytułów czasopism naukowych indeksowanych przez Thomson Scientific) 

 Journal Citation Reports (JCR) Social Science Edition 

JCR umożliwia ocenę danego czasopisma w oparciu o zawarte w bazie wskaźniki,  
a głównie o wskaźnik IMPACT FACTOR (IF). 

Platforma Web of Science oferuje również dostęp do bezpłatnych narzędzi 
ułatwiających korzystanie z bazy np. gromadzenie własnej bibliografii  
z wykorzystaniem Researcher ID; pomagających w pisaniu pracy naukowej  
i tworzeniu przypisów bibliograficznych (Endnote Web) oraz opcje Saved Searches 
& Alerts, a także Search history, ułatwiające zapisywanie wyników wyszukiwania  
i dające możliwość powrotu do nich po pewnym czasie.  

Zapraszamy do korzystania z dodatkowych narzędzi firmy Clarivate Analytisc: 

  
 Researcher ID 

  

Jak korzystać? 

 Film pokazujący nowy sposób graficznego przedstawienia raportu cytowań  
w Web of Science (VII 2017) 

 filmy szkoleniowe pokazujące jak poruszać się w Web of Science 

 Instrukcja PDF – opisuje jak wyszukać swoje cytowania 

 polska strona informacyjna wokinfo.com/poland  
 Na polskiej stronie Web of Knowledge (http://wokinfo.com/poland/) można 

znaleźć także:  
o listę polskich czasopism w Web of Science 

o listę czasopisma Open Access w WoS 

https://jcr.clarivate.com/JCRLandingPageAction.action
http://www.researcherid.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_ZTqA-ASAls
https://www.youtube.com/user/WoSTraining
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/2018-1-Instrukcja__korzystania_z_WoS.pdf
http://wokinfo.com/poland/
http://wokinfo.com/poland/
https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html?SrcApp=CR&returnCode=ROUTER.Success&SID=P1l59bKNiiapbJbDmh4


o listę konferencji indeksowanych w Web of Science 

 wszystko o szkoleniach z Web of Science 

  

Dostęp 

 bezpośrednio przez stronę producenta. 
 spoza Uczelni. Aby korzystać z bazy w domu, najpierw należy założyć darmowe 

konto w serwisie Web of Science, korzystając z komputera podłączonego do 
sieci Uczelni. Następnie zalogować się na konto, będąc w sieci Uczelni. Po 
wykonaniu tych czynności, można korzystać z bazy, logując się na swoje konto 
z każdego komputera podłączonego do sieci Internet (również poza Uczelnią). 
Na swoje konto należy logować się korzystając ze strony producenta bazy. 
 

Informujemy również o możliwości przeszukiwania bazy Google Scholar pod kątem 
cytowań. Dostęp do niej jest darmowy, dzięki czemu przeszukiwanie można 
dokonywać z każdego komputera podłączonego do Internetu. Więcej na temat 
narzędzi bibliometrycznych można przeczytać tutaj. 

Dostęp do bazy Web of Science od roku 2010 jest finansowany ze środków Budżetu 
Państwa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 maja 2010 roku (Dziennik Ustaw nr 93, poz. 599) zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na 
działalność statutową. 

 

http://wokinfo.com/welcomekit/train.html
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C3G9hDToz92xKPDXxtt&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C2XTtKHm85acC7gvSoq&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C2XTtKHm85acC7gvSoq&preferencesSaved=
https://biblioteka.urk.edu.pl/index/site/6359

