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rzy	z	wybranej	instytucji	najczęściej	publikowali	w	danej	
dziedzinie,	poprzez	wybranie	pod	nazwą	instytucji	filtra	
Affiliated People.	Natomiast	po	wybraniu	Funding Agen-
cies	pokaże	się	lista	podmiotów finansująca	badania	dla	
tej	instytucji.	Wszystkie	stworzone	raporty	można	wy-
eksportować	na	pulpit	komputera.	Tabele	oraz	wykresy	
są	zapisywane	w	formie	zdjęć,	a	dane	w	formacie	CSV.

Zapraszamy do	przetestowania	narzędzia	 InCites	
Benchmarking	&	Analytics,	dostępnego	przez	stronę	Bi-
blioteki	Głównej	WAT.	W	przypadku	pytań	lub	wątpli-
wości	prosimy o	kontakt	z	Ośrodkiem	Informacji	Nauko-
wej	BG	WAT	tel.	216	839	396,	e-mail:	oin@wat.edu.pl.

Mariola Nawrocka
Magdalena Wiederek-McRobb

InCites Benchmarking & Analytics – narzędzie biblio-
metryczne na platformie Web of Science

W	2018	r.	Biblioteka	Główna	WAT,	w	ramach	
licencji	krajowej	Ministerstwa	Nauki	i	Szkolnictwa	
Wyższego,	otrzymała	roczny	pilotażowy	dostęp	
do	dwóch	narzędzi	bibliometrycznych:	SciVal	oraz	
InCites	Benchmarking	&	Analytics.	W	poprzed-
nim	artykule	przybliżone	zostało	narzędzie	SciVal,	
w	tym	numerze	omówione	zostaną	najważniejsze	
funkcjonalności	InCites	Benchmarking	&	Analytics	
dostępnego	na	platformie	Web	of	Science.

Web	of	Science	 jest	 jedną	z	największych	kolek-
cji	baz	bibliograficzno-abstraktowych,	produkowaną	
przez	firmę	Clarivate	Analytics	(dawniej	Thomson	Reu-
ters).	Zawiera	16	baz	danych	podzielonych	tematycznie.	
Są	to	m.in.:	Web	of	Science	Core	Collection,	Science	
Citation	Index	Expanded,	Social	Sciences	Citation	In-
dex,	Art	and	Humanities	Citation	Index,	Conference	
Proceedings	Citation	Index,	Book	Citation	Index.	Bazy	
indeksują	artykuły	z	czasopism,	książki,	materiały	kon-
ferencyjne	oraz	patenty.	Jest	to	najważniejsze	źródło	
danych	o	cytowaniach	uwzględniane	przez	Minister-
stwo	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	oraz	przez	agen-
cję	Narodowe	Centrum	Nauki,	która	finansuje	bada-
nia	naukowe.

Narzędzie	InCites	Benchmarking	&	Analytics	słu-
ży	do	wszechstronnej	analizy	badawczej	w	oparciu	
o dane	indeksowane	w	Web	of	Science	Core	Collec-
tion.	Umożliwia	ocenę	badań	naukowych	i	efektywno-
ści	instytucji	oraz	tworzenia	raportów	produktywności
i	analiz	porównawczych	 jednostek	naukowych	w	ze-
stawieniu	z	ich	odpowiednikami	z	całego	świata.	Aby
skorzystać	z	narzędzia	InCites	wymagana	jest	jednora-
zowa	rejestracja.	W	tym	celu	należy	założyć	osobiste
konto	na	platformie	Web	of	Science.	Jeżeli	użytkownik
już	je	posiada,	może	te	same	dane	wykorzystać	do	lo-
gowania	w	InCites.

InCites	jest	podzielona	na	trzy	podstawowe	części:	
Dashboard,	Analytics	oraz	Profile.	Główną	osią,	gdzie	
tworzy	się	raporty	i	przeprowadza	analizę	danych,	jest	
Analytics,	składający	się	z	sześciu	elementów	głów-
nych,	w	których	każdy	przedstawia	inny	zestaw	danych	
i	umożliwia	analizę	w	ujęciu	przez:	osoby	(People),	or-
ganizacje	(Organizations),	regiony	(Regions),	obszary	ba-
dawcze	(Research Areas),	książki,	czasopisma,	materiały	
konferencyjne	( Journals, Books, Conerence Proceedings)	
oraz	agencje	finansujące	(Funding Agencies).	

Analiza dorobku naukowego autora oraz in-
stytucji.

Narzędzie	ma	wiele	funkcjonalności,	nie	sposób	omó-
wić	ich	wszystkich	jednocześnie,	dlatego	przedstawimy	
tylko	analizę	dorobku	autora	oraz	widoczność	instytu-
cji	poprzez	pryzmat	publikacji	 jej	pracowników.	Dane	
do	narzędzia	InCites	są	pobierane	z	bazy	Web	of	Science	
Core	Collection	–	oznacza	to,	że	analizę	można	prze-
prowadzić	dla	autorów,	których	dorobek	znajduję	się	
w	tej	bazie.	W	tym	celu	należy	wybrać	zakładkę	People, 
a	następnie	wyszukać	autora	„po	nazwisku”	lub	po	nu-
merze	Researcher	ID.	Na	tym	etapie	możemy	również	
wybrać	afiliacje	(Affiliated Organization).	W	przypadku	
niewskazania	afiliacji	pokażą	się	wszystkie	afiliacje	dla	
danego	autora	 lub	 informacja	n/a	–	oznaczająca	brak	
wskazania	afiliacji	przy	publikacjach.	W	wynikach	na	po-
czątku	widoczne	będzie	graficzne	przedstawienie	sumy	
cytowań	autora.	Wykres	ten	można	dowolnie	zmieniać	
i	dostosowywać	do	indywidualnych	potrzeb.	W	wyniku	
tego	wyszukiwania	pokazane	będą	takie	dane	jak:	liczba	
publikacji	w	bazie	Web	of	Science,	suma	cytowań	(Times 
Cited),	procent	cytowanych	publikacji	(% Docs Cited)	oraz	
wskaźnik	wpływu	cytowań	(Category Normalized Citation 
Impact).	Wskaźnik	powyżej	1	oznacza,	że	wpływ	cyto-
wań	jest	powyżej	średniej	światowej.	Są	to	tylko	nie-
które	z	kilkunastu	wskaźników	do	wykorzystania	przy	
analizie	autora.	Można	także	analizować	między	innymi:	
indeks	h,	liczbę	często	cytowanych	prac	(Highly Cited Pa-
pers),	pozycję	w	rankingu	(Rank).	Ogółem	dostępne	są,	
po	kliknięciu	ikony	koła	zębatego	(Configure Indicators),	
32	wskaźniki	do	wyboru.	Wyniki	można	modyfikować	
wybierając	filtry	widoczne	po	lewej	stronie	ekranu.	Na-
rzędzie	daje	również	możliwość	porównania	dwóch	lub	
więcej	autorów	względem	siebie	w	tej	samej	dziedzinie.	
Aby	wybrać	kolejnego	autora	do	analizy,	należy	wpisać	
nazwisko	w	pole	Collaborations with People.	

W	celu	stworzenia	analizy	wyników	badań	nauko-
wych	dla	instytucji,	lub	z	perspektywy	instytucji	współ-
pracującej,	należy	przejść	do	zakładki	Organizations.	Tyl-
ko	instytucje,	których	nazwy	zostały	poddane	unifikacji	
mogą	być	przeanalizowane	w	InCites.	Moduł	Organiza-
tions	pozwala	również	na	prześledzenie,	które	instytucje	
są	najlepsze	na	świecie	w	danej	dziedzinie,	jakie	agencje	
finansują	badania	 innym	instytucjom,	którzy	autorzy	
w	danej	 instytucji	są	najbardziej	aktywni.	Po	wyszu-
kaniu	nazwy	instytucji	w	Organization name	otrzymuje	
się,	podobnie	jak	w	przypadku	autora,	wskaźniki:	licz-
bę	wszystkich	publikacji,	sumę	cytowań,	procent	cyto-
wanych	publikacji	oraz	współczynnik	wpływu	cytowań	
uczelni	dla	wszystkich	dyscyplin	naukowych.	Aby	otrzy-
mać	spis	 instytucji,	które	publikują	w	danej	dziedzinie	
należy	kliknąć	na	filtr	Research Area	i	wybrać	jedną	lub	
kilka	dziedzin.	W	wynikach	ukaże	się	lista	instytucji	uło-
żona	automatycznie,	poczynając	od	tej,	która	ma	naj-
więcej	publikacji	w	bazie	Web	of	Science.	Listę	można	
modyfikować,	wybierając	inny	wskaźnik	jako	decydują-
cy	o	kolejności	instytucji.	Dzięki	filtrowi	Location	moż-
na	zawęzić	wyniki	tylko	do	jednego	kraju	lub	regionu.	
W	tej	części	można	również	prześledzić,	którzy	auto-
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