
Profil autora w SciVal 

Data aktualizacji 26.03.2018 
Data aktualizacji 26.03.2018 



2 

Logowanie do SciVal 

Link do narzędzia SciVal jest dostępny  

z Listy e-baz na stronie domowej  

Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 

www.bg.pw.edu.pl 

 

http://www.bg.pw.edu.pl/
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Logowanie do SciVal 

Warunkiem korzystania z narzędzia jest 

posiadanie konta w Scopus lub Science 

Direct lub założenie konta w SciVal poprzez 

Register Now 
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Logowanie do SciVal 

Po zakończeniu rejestracji należy wejść 

ponownie na Listę e-baz, wybrać SciVal 

i zalogować się do narzędzia wpisując login  

(adres e-mail) i hasło podane podczas 

rejestracji 
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Po wejściu do SciVal 

należy kliknąć w zakładkę 

Overview 
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W SciVal można wyświetlić dane 

dotyczące dorobku naukowego 

danego autora 

 

W tym celu należy wybrać 

zakładkę Researchers and 

Groups 
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Następnie kliknąć Add Researchers and Groups 
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Następnie kliknąć Define a new  

Researcher, by odszukać danego autora 
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Autora można odszukać za pomocą: 

• nazwiska, imienia oraz afiliacji  

• numeru identyfikacyjnego, np. 

ORCID lub Scopus author ID, 

wówczas należy kliknąć Add 

another field 
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 Jeżeli profil autora w bazie Scopus 

jest właściwie scalony, zweryfikowany 

przez autora i nie zawiera błędów lub 

gdy autor został wyszukany poprzez 

unikalny numer ORCID, wówczas 

należy przejść do zatwierdzenia 

profilu klikając Directly go to Save 

Researcher 

 Jeżeli profil autora w bazie Scopus 

może zawierać błędy lub być 

niekompletny, należy kliknąć Validate 

publications, by przejrzeć jego listę 

publikacji  

Profil autora w SciVal 
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 Jeżeli na liście brakuje publikacji 

danego autora, należy je odszukać 

korzystając z pola Search for 

missing publications 



12 

 Jeżeli na liście znajdują się publikacje, które są nieprawidłowo 

przypisane do danego autora, należy je wykluczyć z zestawienia 

klikając na pomarańczowy kwadrat przy tytule publikacji 

 Następnie kliknąć Next Step 

 

 Wyświetli się komunikat informujący, że zmiana w SciVal może 

wpłynąć na modyfikację profilu autora w Scopus 

– należy kliknąć I understand 
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Zdefiniowany profil naukowca 

należy zatwierdzić klikając  

na Save and finish 
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Nazwisko autora zostało 

dodane do menu. Należy je 

zaznaczyć by zobaczyć profil 

autora 
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 W SciVal można sprawdzić  

do których dziedzin i dyscyplin 

naukowych przypisane są prace 

danego autora. W tym celu 

należy wybrać zakładkę 

Published, a następnie kliknąć  

by Subject Area 
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Dyscypliny naukowe są wyświetlane 

zgodnie z jedną z czterech dostępnych 

klasyfikacji, w tym: 

 FOS (Field of Science and 

Technology) – klasyfikacja OECD 

 SJC (All Science Journal Classification) 

– klasyfikacja używana w bazie Scopus 
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 Można nieznacznie zmienić 

zakres czasowy zestawienia, 

wybierając odpowiedni przedział 

z dostępnej listy 

 

 Można określić sposób 

wyświetlania wyników – tabela 

lub wykres 
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 Dane w tabeli można 

sortować poprzez 

kliknięcie na nazwę 

danego wskaźnika 

SciVal Definicja 

Publications Liczba publikacji w bazie 

Citiations Liczba cytowań 

Field-Weighted Citation 

Impact 

Znormalizowany wskaźnik, obliczany jako stosunek liczby cytowań publikacji  

do oczekiwanej średniej światowej z uwzględnieniem specyfiki danej dziedziny, rodzaju  

i roku publikacji 

 

Umożliwia porównanie zbiorów z różnych dyscyplin i o różnych wielkościach. Wartość 

wskaźnika równa jeden oznacza poziom równy ze średnią światową, wartości powyżej 

jeden uznawane są za wyższe od średniej światowej, poniżej jeden za niższe  

niż średnia światowa 



Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej 

Oddział Informacji Naukowej 

tel. 22 234 7300 

oin.bg@pw.edu.pl 


