
Web of Science 

Analiza cytowań i indeks Hirscha 
 

1. Baza Web of Science dostępna jest z witryny internetowej Biblioteki Głównej 

(http://www.bg.ump.edu.pl/) w zakładkach: Bazy danych lub Ranking czasopism. Studenci, 

doktoranci i pracownicy naszej Uczelni mogą mieć dostęp do bazy Web of Science                             

z komputerów domowych za pośrednictwem serwera proxy.  

 

 

2. Z listy baz należy wybrać Web of Science . 

 



3. Z rozwijanej listy można wybrać:  All Databases lub Web of Science Core Collection. 

Można ograniczyć zakres chronologiczny wyszukiwania,  zawężając  go do konkretnych lat. 

Przy rezygnacji  z tego wyboru zostaną wyświetlone rekordy od roku 1945.  

 

 

4. Z rozwijanej listy należy wybrać  Author i wpisać nazwisko oraz inicjał imienia szukanego 

autora wraz z gwiazdką. Pomija się znaki diakrytyczne. Wpisuje się wszystkie warianty nazwiska 

autora, zwłaszcza jeżeli występuje ono w formie dwuczłonowej, oddzielając je od siebie operatorem 

logicznym OR. 

 

 

 

 



5. W celu wyszukania wszystkich wariantów nazwiska szukanego autora oraz 

odnalezienia błędnej pisowni nazwiska można się posłużyć opcją  Select from Index. 

 

 

6. W okno wyszukiwawcze należy wpisać kolejno różne wersje pisowni nazwiska 

szukanego autora i użyć funkcji Move to  po to, aby odszukać w bazie wszystkie warianty 

nazwiska. Następnie należy nacisnąć  Add , aby dodać wszystkie opcje wyszukiwań do okna 

wyszukiwawczego usytuowanego na dole strony. 

 

 

 

 



7. Należy starać się wyszukać wszystkie warianty nazwiska szukanego autora, zwłaszcza 

jeżeli jest nazwisko dwuczłonowe.  

Po wyszukaniu wszystkich wariantów pisowni nazwiska, naciskamy OK. 

 

 

 

8. Wyszukiwanie uruchamia się naciskając  Search. 

 

 

 

 



Selekcję wyników, w przypadku, gdy konieczny jest wybór prac danego autora można 

przeprowadzić  w dwojaki sposób. 

 

9. Korzystając z listy rezultatów (przed wykonaniem raportu cytowań) należy prace 

szukanego autora wybrać z listy,  zaznaczyć oraz dodać je do Add Market List. 

 

 

10. Następnie należy otworzyć  Market List.  

 

 
 



11. Klikając na Create Citation Report zostanie stworzony raport cytowań danego autora. 

 

 

12.  Natomiast, jeżeli raport cytowań powstanie w oparciu o nieskorygowaną listę 

rezultatów, to selekcji prac można dokonać korzystając z listy cytowanych prac szukanego 

autora umieszczonej pod raportem cytowań. 

Raport cytowań powstaje po naciśnięciu Create Citation Report. 

 

 

13. Z listy cytowanych prac danego autora można wykluczyć te, które nie są jego 

autorstwa. Zaznacza się je,  a następnie naciska się Go. Otrzyma się wówczas zaktualizowany 

raport cytowań. 



 

13. Otrzymany raport cytowań zawiera między innymi następujące informacje: 

 

1. Liczba cytowanych prac 

2. Suma cytowań 

3. Suma cytowań bez autocytowań 

4. Wartość indeksu Hirscha (h-indeks) 

 

 


