Вебінари компанії Clarivate Analytics (Thomson Reuters)
з 18 по 26 вересня 2017 року
Запрошуємо взяти участь в серії онлайн-семінарів, присвячених актуальним питанням наукових публікацій,
яка пройде в період з 18 по 26 вересня 2017 року.
В рамках цієї серії ми раді представити вам нові семінари, розроблені спеціально для авторів, які збираються публікуватися в
міжнародних журналах. Ми розповімо про те, до чого потрібно готуватися, чого варто побоюватися і на які кращі міжнародні
практики необхідно орієнтуватися для успішної публікації.
- Які функції наших інформаційних ресурсів можуть бути вам корисні на різних етапах підготовки статей і звітів? - Як виглядає процес
публікації в міжнародному журналі? - Які вимоги пред'являються до наукових статей? - Як уникнути публікації в недобросовісних
виданнях? - Як знайти всі публікації однієї організації? - Як оцінити публікаційну активність організації і зіставити її ефективність з
організаціями подібної спрямованості?
Ці та багато інших питань ми будемо обговорювати на наших семінарах.
Розклад (вказано Московський час):
18 вересня, неділя
10:00 - 11:00 Підбір актуальних джерел для написання наукової роботи (Web of Science). РЕЄСТРАЦІЯ
12:00 - 13:00 Оформлення статей за стандартом і вимогами міжнародних журналів (EndNote Online). РЕЄСТРАЦІЯ
15:00 - 16:00 Створення персонального авторського профілю в Web of Science (ResearcherID). РЕЄСТРАЦІЯ
20 вересня, вівторок
13:00 - 14:00 Пошук і аналіз наукових журналів з імпакт-фактором (Journal Citation Reports).
РЕЄСТРАЦІЯ
15:00 - 16:00 Робота з міжнародної патентної інформацією (Derwent Innovation Index). РЕЄСТРАЦІЯ
21 вересня, неділя
10:00 - 11:00 Ефективні техніки пошуку та аналізу інформації в Web of Science. РЕЄСТРАЦІЯ
12:00 - 13:00 Створення та підтримка профілю організації в Web of Science.
РЕЄСТРАЦІЯ
14:00 - 15:00 Професійна оцінка активністю публікацій (InCites). РЕЄСТРАЦІЯ
22 сентября, пятница
10:00 - 11:00 Як уникнути публікації в сумнівному журналі. РЕЄСТРАЦІЯ
12:00 - 13:00 Основні вимоги до публікацій в міжнародних журналах - частина 1. РЕЄСТРАЦІЯ
14:00 - 15:00 Основні вимоги до публікацій в міжнародних журналах - частина 2. РЕЄСТРАЦІЯ
25 вересня, неділя
7:00 - 8:00 Підбір актуальних джерел для написання наукової роботи (Web of Science). РЕЄСТРАЦІЯ
09:00 - 10:00 Створення персонального авторського профілю в Web of Science (ResearcherID). РЕЄСТРАЦІЯ
26 сентября, вторник
7:00 - 8:00 Оформлення статей за стандартом і вимогами міжнародних журналів (EndNote Online). РЕЄСТРАЦІЯ
09:00 - 10:00 Пошук і аналіз наукових журналів з імпакт-фактором (Journal Citation Reports). РЕЄСТРАЦІЯ
Ознайомитися з детальною інформацією та зареєструватися на семінари, що цікавлять вас, ви можете за посиланнями в цьому листі
або на нашому новому сайті www.clarivate.ru .
Протягом місяця після закінчення семінарів учасники зможуть отримати сертифікати. Тепер ви можете отримати 3 різних сертифіката
- подробиці на сайті в розділі «ЯК ОТРИМАТИ СЕРТИФІКАТ» .
Всі семінари безкоштовні і проводяться російською мовою. Реєстрація на семінари обов'язкова, рекомендуємо пройти її заздалегідь.
Відео-інструкцію для реєстрації і підключення до семінарів можна подивитися тут .
Наступна серія семінарів з інформаційних ресурсів компанії Clarivate Analytics відбудеться у жовтні 2017 року, стежте за розкладом
на сайті www.clarivate.ru .
Записи попередніх семінарів доступні на нашому каналі YouTube .
Чекаємо Вас на наших семінарах!

