
Instrukcja sprawdzenia h-indexu (indeksu Hirscha) w serwisie Web of 

Science 
 

1) Wchodzimy na stronę internetową Wirtualnej Biblioteki Nauki  

( http://wbn.edu.pl/ ) i klikamy na link „Web of Knowledge” 

 

 

 
 



2) Na kolejnej stronie wybieramy serwer Web of Knowledge klikając na odpowiedni 

link 

 

 
 



3) Klikamy na zakładkę „Web of Science”  

(uwaga! Dostęp do tej strony jest moŜliwy tylko z komputerów z instytucji naukowych, 

tak więc na komputerze domowym ta strona się nie wyświetli) 

 

 



4) W formularzu wyszukiwania wpisujemy nazwisko i inicjał imienia, po którym jeszcze 

dodajemy gwiazdkę. 

Np. dla Pani Prof. Teresy Orlikowskiej powinniśmy wpisać: Orlikowska T* 

A następnie klikamy „search” 

 

Uwaga! 

W przypadku osób z polskimi znakami np. ą, ę itd. Zastępujemy je znakami bez 

„ogonków” czyli np. a, e itd. 

 

W przypadku osób, które publikowały pod dwoma nazwiskami naleŜy wpisać obydwa 

nazwiska oddzielone słowem OR (np. osoba zmieniająca nazwisko po ślubie z Anna 

Kowalska na Anna Nowak moŜe wpisać w formularzu wyszukiwania: 

Kowalska A* OR Nowak A* 

 

 
 

 



5) Pojawiają się publikacje opublikowane w czasopismach na tzw. Liście Filadelfijskiej 

Jeśli występuje inna osoba o takim samym nazwisku i inicjale imienia powinniśmy 

wykluczyć publikacje tej osoby. MoŜemy to zrobić np. poprzez wskazanie instytucji, 

które afiliowaliśmy w publikacjach. W tym celu klikamy na trójkącik obok „insitutions” 

w menu z lewej strony i zaznaczamy instytucje, które afiliowaliśmy, a następnie kilkamy 

„Refine” 

 

 



6) Następnie kilkamy na link „Create Citation Report „ 

 



7) Pojawia się strona na której jest m.in. informacja o h-index danej osoby 

 
 

 

Jeśli lista publikacja zawiera jakieś publikacje innych osób o tym samym nazwisku i 

inicjale imienia, to moŜemy usunąć te publikacje zaznaczając je i klikając przycisk „Go” 

 

Jeśli nazwisko nie jest zbyt popularne, to moŜemy pominąć inicjał imienia przy 

wyszukiwaniu. 

 

Instrukcja powyŜsza dotyczy indeksu H dla artykułów z tzw. Listy Filadelfijskiej (taki 

zwykle wymaga Mnisi) , naleŜy jednak pamiętać, Ŝe moŜna go równieŜ określać dla 

innych czasopism na podstawie np. bazy czasopism Scopus: 

http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url 

lub Gogle Scholar 


