
ResearchGate jest największą 
profesjonalną siecią naukową. 
Główne założenia portalu to 
zapewnienie naukowcom kon-
taktu z fachowcami z całego 
świata oraz umożliwienie 
współpracy międzynaukowej. 
Dodatkowo platforma poz-
wala na korzystanie z wielu 
aplikacji ułatwiających pracę 
badawczą. Sieć zainteresowała 
użytkowników z całego świata, 
a społeczność rozszerza się w 
niewiarygodnym tempie. 

“ResearchGate is the leading 
professional network for 
scientists.“

American Scientist, Aug, 2010

ResearchGate
Sieć Naukowa
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Zarządzaj swoim profilem 

ResearchGate
Profesjonalna sieć dla 
naukowców

Profil każdego użytkownika przypomina życiorys naukowy 
prezentujący wykształcenie, doświadczenie zawodowe, 
zainteresowania oraz publikacje. Istnieje również możliwość 
bezpośredniego kontaktu z wybranym naukowcem. Prosty spis 
publikacji oraz zakładka Biblioteka to szybki sposób na wgląd 
i dostęp do dokumentów. Osobisty blog każdego użytkownika 
pozwala naukowcom na dodawanie ciekawych wniosków i 
spostrzeżeń. Wszystkie połączenia między użytkownikami są 
odnotowywane przez aplikację o nazwie Network Graph, która 
zachęca do interaktywnego odkrywania zawartości portalu.

www.researchgate.net  



Grupy
Doskonałe środowisko dla współpracy międzynaukowej

Dzięki grupom tematycznym korzystający z portalu mają niepowtarzalną 
możliwość interaktywnej dyskusji z użytkownikami o wspólnych 
zainteresowaniach naukowych. Każda grupa została wyposażona nie 
tylko we własny panel dyskusyjny, ale także w aplikacje pozwalające 
na współedytowanie dokumentów, organizowanie spotkań, tworzenie 
sond oraz wymianę informacji naukowej. Polskich naukowców może  
zainteresować grupa Researchers in Poland, w której użytkownicy znajdą 
najważniejsze informacje naukowe z kraju.

http://www.researchgate.net/group/Researchers_in_Poland/ 

Wystarczy się zalogować i dołączyć do grupy Researchers in Poland.

www.researchgate.net  



Literatura
Zapewnia dostęp do fachowej informacji naukowej

Zasób publikacji portalu ResearchGate obejmuje ponad 1000 
źródeł typu OpenSource,  takich jak m.in.  Pubmed, ArXiv, IEEE czy 
CiteSeer. Unikalna aplikacja Similar Abstract Search Engine (SASE) 
przeprowadza semantyczną analizę wybranego abstraktu w celu 
odszukania powiązanych z nim artykułów. 

“Social Networking that
is radically transforming
collaboration in 
research.“

Business Week, Jan., 2011

Naukowcy są zachęcani do udostępniania 
własnych publikacji na łamach portalu. 
Dodatkowo mogą oni wkleić abstrakt swojej 
pracy do programu o nazwie JournalFinder, 
ktory po przeanalizowaniu tekstu 
podpowiada, które pismo naukowe może 
być zainteresowane daną publikacją. 

“Niche social networking is radically transforming 
collaboration in research as scientists discover 
that opening up and sharing knowledge reduces 
redundancy. (...) ResearchGate promises to 
make a truly great difference. (…) Connecting 
scientists across time and space is no longer 
a problem these days thanks to the internet 
and a niche social network called ResearchGate 
described as a “Facebook for scientists” by 
founder Ijad Madisch. “

The Daily Maverick, Jan. 2011

www.researchgate.net  



Events
Informowanie o konferencjach i wydarzeniach 

W zakładce ‘Events’ użytkownicy ResearchGate informowani są o aktualnych konferencjach i 
wydarzeniach ze świata nauki. Mają możliwość wglądu do tematów poszczególnych konferen-

cji, informacji o zap-
roszonych gościach 
oraz organizowa-
nych warsztatach. 
Każdy użytkownik 
może śledzić wybra-
ne wydarzenie, a tym 
samym na bieżąco 
otrzymywać infor-
macje o istotnych zmi-
anach w programie 
lub nowych uczestni-
kach.                                                         

Na portalu ResearchGate umieszczane 
są również informacje o aktualnych 
ofertach pracy dla naukowców na całym 
świecie. Przedstawione są dokładne 
opisy stanowiska oraz wymagania, 
jakie powinien spełniać kandydat. 
Inteligentna wyszukiwarka pozwala 
filtrować ogłoszenia zgodnie z takimi 
kryteriami jak: stanowisko, dziedzina czy kraj. Wachlarz pracodawców jest naprawdę szeroki. 
Ogłoszenia zamieszczają tutaj międzynarodowe ośrodki naukowe, koncerny farmaceutyczne, a 
nawet stacje telewizyjne.   

Oferty pracy
Pomoc w wybraniu ścieżki rozwoju 
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