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Citation Topics   
- nowy schemat klasyfikacji dokumentów w InCites 
 
 

 
Istniejące schematy klasyfikacji publikacji (m.in. kategorie WoS, schemat klasyfikacji dyscyplin  
wg OECD) są niezwykle przydatne przy porównywaniu dorobku naukowego poszczególnych instytucji, 
krajów na przestrzeni lat. Jednak trudna może być ocena jeżeli chcielibyśmy przeprowadzić bardziej 
szczegółowe analizy w skali mikro tj. w obrębie konkretnych tematów badawczych, gdyż schematy 
te bazują na tym iż poszczególnym czasopismom w bazie JCR są przypisane odpowiednie kategorie 
WoS. 
 
Citation Topics to nowy schemat klasyfikacji dokumentów w InCites, który obejmuje 3 poziomy:  

 makro (10 tematów),  
 meso (326 tematów) oraz  
 mikro (2444 tematy).  

Dzięki niemu użytkownicy InCites mogą przeprowadzić bardzo szczegółowe analizy dorobku 
naukowego pracowników swoich uczelni a następnie porównać te wyniki z wynikami pracowników 
innych uczelni w kraju i zagranicą.   
 
Citation Topics reprezentuje grupę prac związanych ze sobą wzajemnie poprzez cytowania. Chociaż 
za pomocą odpowiednich algorytmów możemy w znaczący sposób na dużą skalę grupować dokumenty 
na podstawie ich wzajemnych relacji/siły cytowań to zbudowanie schematu klasyfikacji dla prawie  
70 mln dokumentów i przedstawienie go w taki sposób aby ludzie mogli te dane poprawnie 
zinterpretować stanowi poważne wyzwanie. Mimo tego dużego wyzwania, Centrum Badań Nauki 
i Technologii w Lejdzie oraz Instytut Informacji Naukowej opracował i wdrożył algorytm 
klasyfikacji/grupowania dokumentów za pomocą najważniejszych słów kluczowych, który jest oparty 
na cytowaniach.  
 
Wybór odpowiedniego poziomu (makro, meso, mikro) zależy od tego jak bardzo szczegółową chcemy 
przeprowadzić analizę dorobku naukowego. Na poziomie makro możemy znaleźć przydatne 
podsumowanie dotyczące konkretnych dziedzin/dyscyplin naukowych, ale pomijamy w takim opisie 
niezbędne szczegóły dotyczące poszczególnych tematów badawczych. Z kolei, jeżeli chcemy 
przeprowadzić bardzo dokładne analizy w obrębie konkretnych tematów badawczych to warto 
skorzystać z poziomu mikro, ale należy zwrócić uwagę na to iż możemy wtedy przeoczyć ogólny obraz.  
 
Dodatkowo, interaktywna wizualizacja Citation Topics w InCites jest szczególnie przydatna w celu 
zobrazowania wyników w obrębie poszczególnych mikro tematów.  
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Informacje szczegółowe o makro, meso oraz mikro 
tematach  
 
 

 
W schemacie klasyfikacji dokumentów Citation Topics wyróżniamy 10 makro tematów: Chemia, Fizyka, 
Ekologia i Środowisko rolnictwa, Inżynieria elektryczna i elektroniczna oraz Nauki o komputerach, 
Nauki kliniczne i Nauki o życiu, Nauki o materiałach i Inżynieria, Nauki o Ziemi, Matematyka, Nauki 
społeczne oraz Sztuka i Nauki humanistyczne. Poziom meso to 326 bardziej szczegółowych tematów 
niż makro tematy.  
 
Przykładowo dla Chemii wyróżniamy następujące meso tematy: Syntezy, Półprzewodniki organiczne, 
Struktura białka/zwijanie i modelowanie, Biosensory, Chemia fizyczna, Urządzenia mikroprzepływowe 
i superhydrofobowość, Nanowłókna i produkcja, Chromatografia i elektroforeza, Układy 
mikroelektromechaniczne, Chemia kwasów nukleinowych, Chemia leków, Surfaktanty 
oraz dwuwarstwowe lipidy i peptydy przeciwdrobnoustrojowe, Spektrometria, Korozja i chemia 
osadzania, Spektrometria masowa, Chemia nieorganiczna i jądrowa, Fotochemia, Nauki o membranach, 
Chemometria, Chemia optyczna, Metaloenzymy, Chemia wodoru, Chemia tekstylna, Ogniwa słoneczne 
z perowskitu, Nitrooksydy oraz przeciwutleniacze i wolne rodniki, Terapia wychwytu neutronów, Nauki 
o polimerach, Kataliza, Polimery i makromolekuły, Pigmenty oraz czujniki i sondy, Elektrochemia, 
Nanocząstki, Fotokataliza, Materiały 2D, Fotoluminescencja, Ciecze jonowe oraz molekularne i złożone, 
Uzdatnianie wody.  Warto w tym miejscu dodać, że jeżeli chcemy przeprowadzić jeszcze bardziej 
szczegółowe analizy to możemy w każdym z tych meso tematów wyróżnić wiele mikrotematów. Jako 
przykład niech posłuży nam meso temat syntezy z makro tematu Chemia w którym możemy 
wyodrębnić następujące mikrotematy/słowa kluczowe: Aromatyczność, Inhibitory glikozydazy, 
Kataliza asymetryczna, Węglan dimetylu, Jodek samaru (II), Promieniowanie mikrofalowe, 
Benzimidazole, Alkaloidy indolowe, Metalacja, Reakcja wieloskładnikowa, Chinazolinony, Beta-laktamy,  
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Hydantoiny, Tetrazole, Polimeryzacja etylenu, PPh3, Syntezy całkowite, Hydroboracja, Tioglikozydy, 
Heterocykle fosforowe, Synteza w fazie stałej, Chalkony, Sprzęganie krzyżowe, Solwoliza, Reakcja 
Dielsa-Aldera, Trifluorometylacja, Oksydacja, Sulfotlenki, Azyrydyny.  
 
Z kolei, w dziedzinie Nauk Fizycznych wyróżniamy takie meso tematy jak: Nauki o laserach, Nauki 
meteorologiczne i atmosferyczne, Fizyka jądrowa, Osadzanie/utrwalanie/pokrywanie, Nauki 
o kosmosie, Materiały termoelektryczne, Fuzja jądrowa, Fizyka plazmy, Mechanika statystyczna, 
Instrumenty jądrowe, Solitony, Obrazowanie i tomografia, Nauki o nadprzewodnikach, 
Instrumentacja/Sprzęt, Układy silikonowe, Edukacja fizyki, Kwazikryształy, Fizyka półprzewodników, 
Elektronika optyczna i Inżynieria, Mechanika kwantowa, Zastosowania fizyki, Elektromagnetyzm, Pola 
i cząstki oraz Optyka geometryczna. Przykładowo, jeżeli chcemy otrzymać bardziej dokładny obraz 
poszczególnych tematów badawczych w meso temacie – Mechanika kwantowa to w obrębie tego 
tematu wyróżniamy następujące mikro tematy: Symetria PT, Teoria fluktuacji, Faza geometryczna, 
Efekt/Siła Casimira, Echo fotonu, Chaos kwantowy, Kwantowe splątanie, Transfer częstotliwości a także 
Kondensat Bosego-Einsteina.  
 
 
 
 

Citation Topics na przykładzie dorobku naukowego 
pracowników Politechniki Gdańskiej (1980-2019) 
 
 

 
Dzięki trójpoziomowemu schematowi klasyfikacji dokumentów możemy ustalić, które dyscypliny 
naukowe/tematy badawcze cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród pracowników danej 
uczelni.  
 
Pracownicy Politechniki Gdańskiej w latach 1980-2019 napisali najwięcej prac z Chemii (3458 prac),  
Inżynierii elektrycznej i elektronicznej oraz Naukach o komputerach (3210 prac) a także Inżynierii 
i Naukach o materiałach (1782 prace). Dodatkowo, warto zauważyć, że publikacje z Chemii 
są najczęściej cytowanymi dokumentami (49411 cytowań) w porównaniu do innych dyscyplin 
naukowych. Aby otrzymać bardziej szczegółowy obraz na poziomie poszczególnych tematów 
badawczych z Chemii należy przeprowadzić dokładne analizy na poziomie meso oraz/lub mikro 
tematów.  
Dzięki temu można zauważyć, że  pracownicy Politechniki Gdańskiej w dziedzinie Nauk Chemicznych 
w latach 1980-2019 napisali prace, które są najczęściej cytowane w takich mikro tematach jak: 
Fotokataliza (5600 cytowań, meso temat: Fotokataliza), Dysocjacyjne przyłączanie elektronów (3090 
cytowań, meso temat: Chemia fizyczna), OLEDs (2968 cytowań, meso temat: Półprzewodniki 
organiczne), Korozja (2810 cytowań, meso temat: Korozja i Chemia osadzania), Ciecze jonowe (2034 
cytowań, meso temat: Ciecze jonowe, molekularne i złożone), Nadmiarowe objętości molowe (1867 
cytowań, meso temat: Ciecze jonowe, molekularne i złożone), Poliuretany (1843 cytowań, meso temat: 
Nauki o polimerach), Elektrody jonoselektywne (1698 cytowań, meso temat: Pigmenty oraz czujniki 
i sondy), Heterocykle fosforowe (1319 cytowań, meso temat: Syntezy). 
 
Pracownicy Politechniki Gdańskiej w latach 1980-2019 napisali prace, które są najczęściej cytowane 
z tematu badawczego – Kwantowe splątanie (13126 cytowań, co stanowi 60% wszystkich cytowań 
z dziedziny Nauk fizycznych oraz 98% cytowań z Mechaniki kwantowej).  
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