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Porównanie narzędzi InCites i SciVal 

 

  

InCites 

 

 

SciVal 

 

BAZA  Web of Science  

| Clarivate Analytics 

Scopus  

| Elsevier 

ZAKRES LAT 1980-2021 Zakładka Overview: (2018-2020; 

2018-2021; 2018- >2021; 2016-

2020; 2016-2021; 2016- >2021; 

2011-2020) 

Zakładka Benchmarking: od roku 

1996 

LICZBA INSTYTUCJI 

PAŃSTWOWYCH 

15 431 >20 500  

LICZBA PAŃSTW 223 

 

231 

LICZBA DOKUMENTÓW ok. 70.4 mln 

 

ok. 80.1 mln  

TYPY DOKUMENTÓW artykuły, artykuły przeglądowe, 

książki/rozdziały w książkach, 

materiały konferencyjne, 

streszczenia abstraktowe, 

publikacje zawierające dane 

badawcze oraz opisy baz danych, 

inne dokumenty (m.in. listy, 

skrypty, notatki, poezje, materiały 

edytorskie)  

 

artykuły, artykuły przeglądowe, 

książki, rozdziały w książkach, 

materiały konferencyjne  
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SCHEMATY 

KLASYFIKACJI 

DOKUMENTÓW 

wg klasyfikacji OECD, kategorie 

JCR, dyscypliny/obszary badawcze 

wg. polskiego schematu 

klasyfikacji (PL19) oraz schematy 

klasyfikacji dokumentów dla 

innych krajów, obszary badawcze 

związane z cytowaniami (Citation 

Topics, makro, meso, mikro 

tematy) 

ASJC (z ang. All Science Journal 

Classification, domyślny schemat 

w SciVal), FORD (z ang. Fields 

of Research and Development, 

schemat wg klasyfikacji OECD), 

QS (z ang. Quacquarelli Symonds 

Classification, schemat z QS World 

University Rankings), THE (z ang. 

Times Higher Education 

Classification, schemat z THE 

World University Rankings) 

WSKAŹNIKI 

BIBLIOMETRYCZNE 

TYPOWE DLA DANEGO 

NARZĘDZIA 

ANALITYCZNEGO 

wskaźniki związane z OA (Gold 

OA, Green OA, Bronze OA); Highly 

Cited Papers; Hot Papers; 

ResearcherID; ORCID; liczba 

autorów na publikację; wskaźniki 

związane z profilem uczelni (m.in. 

stosunek liczby 

studentów/doktorantów do 

pracowników/ [zagranicznych]); IF; 

kwartyle; publikacje napisane we 

współpracy z przemysłem 

wskaźniki cytowań (włączając 

i wyłączając autocytowania); liczba 

autorów; liczba patentów; liczba 

grantów; liczba publikacji w których 

tylko jeden autor jest autorem; 

CiteScore 

RODZAJE ANALIZ 

BIBLIOMETRYCZNYCH 

analiza dorobku naukowego 

uczelni/instytucji; państw; 

naukowców; czasopism, 

wydawców, agencji/organizacji 

finansujących badania naukowe 

oraz wybranych obszarów 

badawczych 

analiza dorobku naukowego 

uczelni/instytucji; państw; 

naukowców; czasopism 

oraz wybranych obszarów 

badawczych 

MIEJSCE UCZELNI W 

RANKINGACH 

nie tak (QS, THE, ARWU) 

ANALIZA SŁÓW 

KLUCZOWYCH 

nie tak 

RODZAJE WYKRESÓW pierścieniowe, mapa drzewa, 

geograficzne, słupkowe, liniowe, 

radarowe, bąbelkowe, scatter plot, 

Impact profiles 

pierścieniowe, kołowe, mapa 

drzewa, geograficzne, słupkowe, 

liniowe  

 

 


