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SciVal

SciVal zapewnia dostęp do informacji o badaniach 
naukowych 14 000 instytucji w 230 krajach. 
SciVal umożliwia wizualizację informacji o skuteczności 
badań naukowych, jej porównanie z innymi instytucjami i 
badaczami, nawiązanie współpracy i analizę trendów w 
nauce.



SciVal



SciVal
SciVal oferuje szybki dostęp do przewodników oraz 
webinariów. 



SciVal

SciVal cały czas się rozwija i kolejne wersje oferują więcej 
możliwości np. najnowsza, październikowa, o kodowej 
nazwie „Green” zawiera m.in.:
omożliwość pobierania danych bibliometrycznych przez API 
dla publikacji z lat 1996-2011,
oprzesyłanie zestawów osiągnięć ze Scopus z rozszerzonym 
limicie do 20 tysięcy tytułów.



SciVal Overview

Przegląd i analizy m.in. 
instytucji, zespołów, badaczy, 
predefiniowanych zestawów 
publikacji (tzw. „setów”) i 
obszarów wiedzy.



SciVal Overview



SciVal Overview
Wybraną Instytucję (grupę, naukowca etc.) możemy analizować przez 
pryzmat m.in. :

otematów i obszarów badawczych, rankingów, współpracy, publikacji, 
liczby odsłon osiągnięć w bazie, cytowań, wpływu patentów i 
grantów oraz wpływu medialnego;

ow przypadku patentów dane pobierane od międzynarodowych 
organizacji takich jak m.in. European Patent Office, UK Intellectual
Property Office, United States Patent and Trademark Office;



SciVal Overview : Awarded Grants
ow przypadku grantów chodzi o granty międzynarodowe np. Horizon, 
tutaj widać, że Uniwersytet Śląski ma ich w „Horyzoncie” 6:



SciVal Overview : T4ERI Grant



SciVal Overview : Media Impact



SciVal Overview : Media Impact
oRealizowany dzięki usłudze Elseviera o nazwie Newsflo
umożliwiającej przesyłanie aktualności w czasie niemal rzeczywistym 
z ponad 45 000 źródeł (w języku angielskim) w ponad 20 krajach, w 
tym ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Brazylii i wszystkich 
najważniejszych krajów europejskich.

oCiekawostką jest wprowadzony przez Elseviera wskaźnik 
mierzalności wpływu medialnego o nazwie Field-Weighted Mass 
Media , którego definicję znajdziemy klikając w ikonkę obok nazwy.



SciVal Overview : Media Impact



SciVal Overview : Select Subject Classification
Do wyboru mamy 4 klasyfikacje 
tematyczne:
o ASJC : All Science Journal

Classification
o FORD : Fields of Research and 

Development (OECD)
o QS: Quacquarelli Symonds

Classification (QS Rank)
o THE : Times Higher Education

Classification (THE World University 
Rankings)



SciVal Overview : publikacje oraz analiza 
w kontekście np. kwartyli, SDG i źródeł



SciVal Overview : eksport i filtrowanie



Zapisywanie danych w raportach



Tworzenie zestawów („setów”) danych



Zapisywanie zestawów („setów”) danych



Widok i analiza zestawu („setu”) danych



Tworzenie i eksport „setu” z bazy Scopus
(dla użytkownika zalogowanego na swoje konto)



Tworzenie i eksport „setu” z bazy Scopus



Tworzenie i eksport „setu” z bazy Scopus



SciVal Overview : Autorzy (drag and drop)



SciVal Overview : Autorzy: analiza



SciVal Overview : kategorie tematyczne



SciVal Overview : rankingi QS i THE



SciVal Overview : ranking THE
o SciVal umożliwia dokładniejszą analizę rankingu THE



SciVal Overview : Collaboration



SciVal Overview : Cited



SciVal Overview : Badacze i Zespoły



SciVal Overview : Badacze (kategorie tematyczne)



SciVal Overview : Badacze (cytowania)



SciVal Overview : Badacze (analiza kategorii temat.)
oChcąc przeanalizować wybraną kategorię tematyczną Badacza 
zaznaczamy ją i przeciągamy do okna po lewej stronie.

oSystem automatycznie przełączy się do zakładki analiz kategorii 
tematycznych.

oTematy możemy poddawać analizie uniwersalnymi opcjami: 
Summary, Collaboration, Published, Viewed, Cited, Authors, 
Institutions, Patent Impact i dzięki temu odnajdywać m.in. najlepiej 
cytowanych autorów, publikacje czy czasopisma (źródła).



Analiza kategorii temat.



Analiza kategorii temat. : topowi Autorzy



Analiza kategorii temat. : Instytucje



Analiza kategorii temat. : Instytucje



Analiza kategorii temat. : Źródła



SciVal Overview : obszary badawcze (np. POB-y)



SciVal Overview : obszary badawcze
Obszary możemy definiować np. za pomocą wskazania źródeł Scopus lub 
zaimportowania listy identyfikatorów publikacji ze Scopus



SciVal Overview : obszary badawcze
Definicja obszaru może być też oparta na kategoriach tematycznych:



SciVal Overview : Czasopisma



SciVal Benchmarking

Umożliwia porównywanie 
instytucji, krajów, badaczy, 
źródeł i zdefiniowanych grup 
lub obszarów badawczych 
oraz monitorowanie zmian w 
czasie.



SciVal Benchmarking : instytucje



SciVal Benchmarking : przykłady wskaźników



SciVal Benchmarking : badacze



SciVal Benchmarking : sety publikacji



SciVal Benchmarking : czasopisma



SciVal Collaboration

Umożliwia ocenę istniejących 
sieci współpracy 
i identyfikację nowych 
możliwości kooperacji.



SciVal Collaboration



SciVal Collaboration



SciVal Collaboration



SciVal Collaboration
W module możemy sprawdzić współpracę w ramach danej dziedziny



SciVal Collaboration
Moduł umożliwia analizę współpracy badacza:



SciVal Trends

Umożliwia pogłębioną analizę 
oraz ocenę obszarów
badawczych, tematów (topics) 
oraz zestawów publikacji 
jednostek naukowych 
i poszczególnych badaczy.



SciVal Trends – analiza wybranego tematu 
(topics and clusters)



SciVal Trends – chmura tagów



SciVal Trends – aktywne instytucje



SciVal Trends – aktywni badacze i źródła 



SciVal Trends – mapa regionów



SciVal : +Add to reporting
Pracując w SciVal możemy dodawać poszczególne analizy i wyniki 
poszukiwań do zakładki Raporty opcją +Add to reporting



SciVal Reporting 
Utworzony w ten sposób raport można edytować, kopiować lub 
wyeksportować (.csv, .xlsx)



SciVal : Report from Template
Opcja Report from Template gneruje dane bezpośrednio z templatki
zachowując m.in. elementy graficzne. 



SciVal Reporting 
Utworzony w ten sposób raport można: edytować, kopiować, łączyć 
z pozostałymi raportami z templatek (Merge), wyeksportować 
w formatach .pdf .csv .xlsx., dzielić się z innymi użytkownikami SciVal.



SciVal Reporting 



SciVal Reporting 



SciVal 03.11.2022 
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

ANETA DRABEK, MICHAŁ TOMASZEK
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