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Oferta szkolenia otwartego:

Efektywne wykorzystanie 
portali-internetowych

dla naukowców

Informacje zawarte w niniejszej ofercie są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Fundacji 

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

oraz przeznaczone są wyłącznie dla jej adresata. Jakiekolwiek wykorzystanie tego dokumentu i 

informacji w nim zawartych przez osoby trzecie lub na rzecz osób trzecich skutkować będzie 

sankcjami prawnymi.
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Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu efektywnego wykorzystania portali
internetowych dla naukowców ma na celu przede
wszystkim podkreślenie kluczowego znaczenia
promowania własnego dorobku naukowego w internecie.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na szczegółowe
i kompleksowe zapoznanie się z narzędziami
pozwalającymi na zaistnienie w świecie wirtualnym oraz
z możliwościami jakie oferują najpopularniejsze serwisy
społecznościowe nie tylko dedykowane stricte
naukowcom.

Dla kogo przeznaczone 
jest szkolenie? 

• Pracownicy naukowi

• Doktoranci

• Pracownicy 

administracyjni
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Harmonogram szkolenia

Godzina Zagadnienie

9:00 – 11:00

1. Czy promocja nauki jest konieczna?

2. Jak budować swój naukowy wizerunek

- W jaki sposób promować dorobek naukowy?

- Gdzie promować dorobek naukowy?

3. Serwisy i portale internetowe wspomagające widoczność

naukowca w sieci

- Repozytoria (uczelniane, dziedzinowe)

- Strony internetowe autora, blogi naukowe

- Strony internetowe jednostek naukowych (instytutu, wydziału)

- Portale dla naukowców oraz serwisy do dzielenia się danymi

(Academia.edu, ResearchGate, Twitter, Google Scholar, KUDOS,

Mendeley, Publons, LinkedIn)

4. Systemy identyfikacji autorów prac naukowych (ORCID,

ResearcherID, ScopusID, Google Scholar)

5. Analizy i raporty opracowywane za pomocą narzędzi

bibliometrycznych

- Web of Science

- Scopus

- Google Scholar

6. Dorobek naukowy uczelni. W jaki sposób podnieść widoczność

uczelni?

- Rankingi uczelni i zestawienia cytowań a dorobek naukowca

7. Swobodna wymiana myśli i wiedzy naukowej – ruch otwartego

dostępu do nauki

- Otwarty dostęp do literatury naukowej

- Otwarte dane badawcze

- Otwarta komunikacja i nauka 2.0

8. Nauka przez social media

- Czy Twitter, Facebook, Instagram YouTube mogą być

użytecznym narzędziem do promowania nauki?

9. Upowszechnianie wiedzy – wpływ społeczny jako kryterium

zbliżającej się ewaluacji jakości działalności naukowej

11:00-12:00 Sesja Q & A
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Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności:

1. Jakie są zasady oceny oraz sposobu przedstawiania 
opisów wpływu zgodnie z Rozporządzeniem o 
ewaluacji jakości działalności naukowej - jaki jest 
sposób weryfikacji  osiągnięć  naukowych,  które  mogą  
stanowić podstawę opisu wpływu.

2. Jakie są dobre praktyki stosowane w brytyjskim 
systemie ocen wpływu.

3. Jakie są zalecenia  ekspertów  dotyczące 
formułowania  tematów,  opisów  i doboru  źródeł 
potwierdzających wpływ.

1. Wyszukiwania przykładowych opisów  wpływu w 
systemie REF

2. Formułowania tematów opisów wpływu na 
podstawie grupy osiągnięć

3. Wyszukiwania  i  dobierania  źródeł  
potwierdzających  wystąpienie wpływu społecznego
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Aleksandra Jakubus
Ekspertka ds. analizy dorobku naukowego oraz 
zarządzania nauką

Od kilku lat zajmuje się tematyką kompleksowej analizy dorobku naukowego uczelni

wyższych (zgromadzonego w największych bazach bibliometrycznych) na potrzeby

zarządzania nauką i planowania strategii w obrębie dyscyplin naukowych, szczególnie w

kontekście zbliżającej się ewaluacji jakości działalności naukowej oraz tworzenia

rankingów uczelni wyższych.

Realizuje projekty szkoleniowe dla instytucji szkolnictwa wyższego dedykowane

pracownikom naukowym i dydaktycznym z zakresu zarządzania wiedzą i informacją

naukową, wykorzystywania narzędzi badawczych pozwalających na analizę i wizualizację

dorobku naukowego.

Prowadząca szkolenie
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Zapraszamy do współpracy!

Kontakt ws. szkolenia:

Elwira Bałaban

+48 81 8228 615

biuro@irsw.pl


