
Tworzenie profilu Publons
i integracja z Web of Science

Dr Klementyna Karlińska-Batres

Część serii szkoleń Akademia Web of Science i InCites. 
Wspieramy Cię na każdym etapie twojej podróży badawczej. 



“W dzisiejszym wysoce konkurencyjnym środowisku 
badawczym jestem często proszony o zademonstrowanie 

swojego wpływu. Ale śledzenie mojego wkładu jest żmudne, 
frustrujące i czasochłonne. Zmęczyłem się utrzymywaniem 

aktualności wszystkich różnych profili i narzędzi.”

Komentarz naukowca



Śledź większy wpływ swoich badań i stwórz 
własną tożsamość naukowca online.

Insert footer 4

Śledź swoje publikacje, wskaźniki cytowań, recenzje i 
redagowanie czasopism w jednym, łatwym w utrzymaniu 
profilu.

● Wszystkie publikacje, bezpośrednio importowane z Web of 
Science, ORCiD lub bibliograficznego menedżera referencji (np. 
EndNote Zotero lub Mendeley).

● Zaufane wskaźniki cytowań, automatycznie importowane z Web 
of Science Core Collection.

● Zarządzaj swoimi publikacjami w Web of Science.

● Twoja zweryfikowana recenzja i historia redagowania czasopism, 
oparta na współpracy z tysiącami czasopism naukowych.

● Do pobrania plik podsumowujący Twój wpływ naukowy jako 
autora, edytora i recenzenta.



Potrzeba

WYBÓR ZAPROSZENIE ZGODA UKOŃCZENIE

100 80 60 40



Historia Publons
2013

Założenie 

Publons

2015

Pierwsze

integracje

wydawców

Lipiec 2017

Publons dołącza do

Clarivate Analytics

Maj 2017

Publons Academy

Wrzesień 2018

500 tyś naukowców

w Publons

Kwiecień 2019

Połączenie

ResearcherID i

Publons



Publons dzisiaj

Researcher 
Profiles

Publons
Academy

Reviewer 
Connect

Reviewer 
Recognition 

Service

Publons For 
Institutions

RECENZENTÓW RECENZJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH

WYDAWCÓW
WSPÓŁPRACUJĄCYCH

CZASOPISM

690k+ 3.9m+ 3,000+ 90+

March 2019



Dodawanie 
publikacji do 
profilu 
użytkownika



Dodawanie 
publikacji do 
profilu 
użytkownika

Publons początkowo używa nazwiska / e-maile, aby znaleźć możliwe publikacje.

Możeszna to zignorować i użyć innych metod. 
Aby sprawdzić znalezione publikacje, kliknij "See my Web of Science Publications".



Dodawanie 
publikacji do 
profilu 
użytkownika

Jeśli jest wiele wyników, można wykoryzstać filtry, aby je zredukować.

Przykładowo, jeśli wiesz, że Twoja pierwsza publikacja jest z roku 2013 r., wcześniejsze 
lata mogą być wykluczone, podobnie jak w przypadku instytucji lub nazwisk.



Dodawanie 
publikacji do 
profilu 
użytkownika

Rozwiń dowolne pozycje, aby zobaczyć więcej szczegółów i wybierz swoje publikacje.

Kliknij “Import Selected Publications” (Importuj wybrane publikacje), 
aby dodać je do swojego profilu.



Dodawanie 
publikacji do 
profilu 
użytkownika

Jeśli Profil został połączony z kontem ORCID, zaimportuj publikacje stamtąd.

Kliknij “Import my Publications from ORCID” (Importuj moje publikacje z ORCID), 
a wyniki zostaną wyświetlone.



Dodawanie 
publikacji do 
profilu 
użytkownika

Do importu publikacji można użyć DOI, PMID, arXiv, lub tytuł.

Kliknij “Save Publication” (Zapisz publikację), aby dodać ją do swojego profilu. 



Dodawanie 
publikacji do 
profilu 
użytkownika

Publikacje w postaci ustrukturyzowanego pliku tekstowego mogą być również 
importowane do profilu.

Kliknij “Upload” (Prześlij), aby je zaimportować. 
Potwierdzenie zawiera link do tych publikacji. 



Dodawanie 
publikacji do 
profilu 
użytkownika

Po zaimportowaniu pliku Publons wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem.



Dodawanie 
publikacji do 
profilu 
użytkownika

Możesz również podebrać publikacje z Web of Science.



Dodawanie 
publikacji do 
profilu 
użytkownika

Jeśli profil został połączony z identyfikatorem ORCID, mogą one być zsynchronizowane.

Jeśli posiadasz identyfikator 
ORCID i powiązałeś go ze 
swoim kontem, możesz 
eksportować swoje 
publikacje (oraz recenzje, 
jeśli takie posiadasz).

Obecnie jest to proces ręczny 
dla publikacji - będziesz 
musiał to zrobić za każdym 
razem, gdy będziesz dodawał 
nowe publikacje do swojego 
profilu. 

Planujemy zautomatyzować 
ten proces, tak jak w 
przypadku recenzji.

Zapewni to lepsze metadane w ORCID.



Dodawanie recenzji do profilu użytkownika
Automatycznie dodawaj recenzje do swojego profilu dzięki naszym integracjom z tysiącami czasopism naukowych.

Reviewer 
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by editor

Publication
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accepted

Reviewer 
submits

Review 
complete

Publons sprawdza istniejące konto. 
Jeśli nie ma takiego konta, zaprasza 

recenzenta do rejestracji.

Publons automatycznie 
wyszukuje i przekazuje 

zweryfikowane szczegóły 
recenzji. 

Profil zaktualizowany o zweryfikowane dane z recenzji
(Nie są wyświetlane żadne poufne informacje)

No

Publons opt-in

Add this 
review to 
Publons?

Yes



Dodawanie recenzji i zapisów redakcyjnych dla innych czasopism
Weryfikujemy te zapisy za kulisami i dodajemy je do Twojego profilu.

❖ Przesłane pocztą elektroniczną potwierdzenia recenzji/ 
podziękowania na adres reviews@publons.com

❖ Ręcznie wprowadź szczegóły recenzji z prywatnego pulpitu 
nawigacyjnego.

mailto:reviews@publons.com


• Dalsze informacje
Web of Science You Tube Channel 

https://www.youtube.com/user/WoSTraining

Clarivate Libguides
http://clarivate.libguides.com/home

https://www.youtube.com/user/WoSTraining
http://clarivate.libguides.com/home


Wirtualna Biblioteka Nauki
wbn.icm.edu.pl

• Dostęp do zasobów wiedzy dla ok. 550 instytucji akademickich i naukowych
dofinansowywany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i koordynowany
przez ICM UW.

• Licencje krajowe: kolekcje czasopism Elsevier, Springer, Wiley; czasopisma Nature i
Science, książki Springer, bazy Web of Science i Scopus; narzędzia InCites i Scival.

• Licencje konsorcyjne: kolekcje czasopism AIP, APS, ACS, CUP, Emerald, IEEE, IOP, LWW,
OUP, T&F i inne zasoby.

• Programy publikowania otwartego.



Dr Klementyna Karlińska-Batres

Klementyna.Karlinska-Batres@Clarivate.com

+ 49 1736779220

DZIĘKUJĘ!


