Instrukcja dostępu
do usługi
Google Scholar

UWAGA – dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego
konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli posiadamy
np. konto w usłudze Google Mail (Gmail), możemy – używając tego konta – korzystać także
z usługi Google Scholar. Jeśli nie posiadamy konta Google, należy je utworzyć. W trakcie
tworzenia trzeba podać adres e-mail (który będzie także nazwą użytkownika konta Google) –
możemy w tym celu utworzyć nowy adres poczty Gmail lub np. wykorzystać posiadany adres
poczty uczelnianej.

Tworzenie konta Google wraz z utworzeniem nowego adresu
poczty Google Mail (Gmail)
(chcę utworzyć konto Google i jednocześnie nowy adres poczty gmail)

Tworzenie konta Google z wykorzystaniem już posiadanego konta e-mail
(chcę utworzyć konto Google bez tworzenia nowego konta pocztowego – będę korzystać
np. z konta uczelnianego)

Logowanie do usługi Google Scholar
(mam już konto Google, np. konto pocztowe gmail)

Google Scholar – zakładka „Moja biblioteka”
Google Scholar – „Cytowania moich prac”
„Cytowania moich prac” – edycja profilu
„Cytowania moich prac” – ręczne dodawanie publikacji
„Cytowania moich prac” – upublicznienie profilu

Dodatkowe informacje
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Tworzenie konta Google wraz z utworzeniem nowego adresu poczty Google Mail
(Gmail)
1. W celu utworzenia konta na platformie Google Scholar należy wejść na stronę internetową
https://scholar.google.pl - ukaże się główne okno wyszukiwarki Google Scholar.
2. Następnie należy kliknąć przycisk

znajdujący się w prawym górnym rogu okna przeglądarki.

Główne okno wyszukiwarki Google Scholar z zaznaczonym przyciskiem "Zaloguj".

3. Zostanie wyświetlone okno logowania – należy kliknąć
w celu utworzenia nowego
konta (osoby, które już posiadają konto Google, mogą się zalogować).

Okno logowania do konta Google z zaznaczonym przyciskiem "Utwórz konto".
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4. W kolejnym oknie należy wypełnić zaznaczone pola i kliknąć przycisk

.

Pola wymagane do wypełnienia podczas tworzenia konta Google.

5. Po kliknięciu przycisku
zostanie wyświetlona polityka prywatności Google, z którą
należy się zapoznać. Dokończenie procedury tworzenia konta wymaga jej zaakceptowania. W tym
celu należy kliknąć przycisk

poniżej tekstu polityki.

…

Polityka prywatności wyświetlana podczas zakładania konta Google (stan na dzień 7.02.2017).
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6. Następnie w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych należy podać numer
telefonu oraz wybrać jedną z metod weryfikacji. W przypadku weryfikacji poprzez
, na wskazany numer telefonu komórkowego zostanie przesłany kod
weryfikacyjny. W przypadku weryfikacji za pomocą

, na wskazany numer

telefonu zadzwoni automat, który po krótkim wstępie dwukrotnie przedyktuje kod
weryfikacyjny. Podany kod weryfikacyjny należy wpisać w oknie, które zostanie wyświetlone
się po kliknięciu przycisku
. Wysłanie kodu/połączenie telefoniczne następuje po przejściu
do kolejnego kroku.

Okno wprowadzania numeru telefonu oraz wyboru metody weryfikacji.

Przykładowa wiadomość tekstowa z kodem weryfikacyjnym na ekranie telefonu.

7. Po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego należy go wpisać w wyświetlonym polu.

Okno weryfikacji konta Google.
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8. Po prawidłowym zweryfikowaniu konta użytkownik zostaje zalogowany. Kolejnym etapem jest
dołączenie do usługi Google Scholar. Po kliknięciu przycisku
zostanie wyświetlona główna
strona wyszukiwarki Google Scholar.

Ekran powitalny po poprawnym założeniu konta Google.
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Tworzenie konta Google z wykorzystaniem posiadanego konta e-mail
(bez tworzenia nowego konta pocztowego Google Mail (Gmail))
W celu utworzenia konta w platformie Google Scholar należy wejść na stronę internetową
https://scholar.google.pl - ukaże się główne okno wyszukiwarki Google Scholar.
1. Następnie należy kliknąć przycisk

znajdujący się w prawym górnym rogu okna przeglądarki.

Główne okno wyszukiwarki Google Scholar z zaznaczonym przyciskiem "Zaloguj".

2. Zostanie wyświetlone okno logowania – należy kliknąć
w celu utworzenia nowego
konta (osoby, które już posiadają konto Google, mogą się zalogować).

Okno logowania do konta Google z zaznaczonym przyciskiem "Utwórz konto".

3. W kolejnym oknie należy wypełnić zaznaczone pola - w celu utworzenia nowego konta Google
z
wykorzystaniem
już
posiadanego
konta
e-mail
należy
kliknąć
odnośnik
, który znajduje się pod polem wyboru nazwy użytkownika.
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Wprowadzony w formularzu adres e-mail będzie nazwą użytkownika konta Google. Po wypełnieniu
formularza należy kliknąć

w celu przejścia dalej.

Pola wymagane do wypełnienia podczas tworzenia konta Google.

4. Po kliknięciu przycisku
zostanie wyświetlona polityka prywatności Google, z którą
należy się zapoznać. Dokończenie procedury tworzenia konta wymaga jej zaakceptowania. W tym
celu należy kliknąć przycisk

poniżej tekstu polityki.

…

Polityka prywatności wyświetlana podczas zakładania konta Google (stan na dzień 7.02.2017).
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5. Następnie w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych należy podać numer telefonu
oraz wybrać jedną z metod weryfikacji. W przypadku weryfikacji poprzez
,
na wskazany numer telefonu komórkowego zostanie przesłany kod weryfikacyjny. W przypadku
weryfikacji za pomocą
, na wskazany numer telefonu zadzwoni automat, który po
krótkim wstępie dwukrotnie przedyktuje kod weryfikacyjny. Podany kod weryfikacyjny należy
wpisać w oknie, które zostanie wyświetlone się po kliknięciu przycisku
. Wysłanie
kodu/połączenie telefoniczne następuje po przejściu do kolejnego kroku.

Okno wprowadzania numeru telefonu oraz wyboru metody weryfikacji.

Przykładowa wiadomość tekstowa z kodem weryfikacyjnym na ekranie telefonu.

6. Po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego należy go wpisać w wyświetlonym polu.

Okno weryfikacji konta Google.

7. Po prawidłowym zweryfikowaniu konta zostanie wyświetlony komunikat o konieczności
weryfikacji podanego wcześniej adresu e-mail. Jest to konieczne, ponieważ należy potwierdzić czy
wprowadzony w punkcie 3 adres e-mail jest prawidłowy. W przypadku wprowadzenia błędnego
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adresu można go zmienić korzystając z opcji „Zmień adres e-mail”. Czas oczekiwania na wiadomość
weryfikacyjną może wynieść nawet do 15 minut. Uwaga - wiadomość może trafić do katalogu
w przypadku poczty pracowniczej.

Komunikat informujący o wysłaniu wiadomości weryfikacyjnej na podany adres e-mail.

Przykładowa wiadomość weryfikacyjna.

8. W wiadomości znajduje się link weryfikacyjny – po kliknięciu w link użytkownik zostaje
przekierowany do strony internetowej potwierdzającej poprawne utworzenie konta
(alternatywnie można skopiować adres URL podany w wiadomości i wkleić w przeglądarce).
Uwaga - nazwą użytkownika konta jest adres e-mail podany podczas rejestracji.

Strona potwierdzająca utworzenie konta Google.
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9. Po prawidłowym zweryfikowaniu konta użytkownik zostaje zalogowany. Kolejnym etapem jest
dołączenie do usługi Google Scholar. Po kliknięciu przycisku
strony wyszukiwarki Google Scholar.

zostanie wyświetlona główna

Ekran powitalny po poprawnym założeniu konta Google.

Główna strona Google Scholar.
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Logowanie do usługi Google Scholar
1. Aby dołączyć do usługi Google Scholar należy posiadać konto Google (patrz „Tworzenie konta
Google Scholar wraz z utworzeniem konta Google Mail (Gmail)” lub „Tworzenie konta Google z
wykorzystaniem posiadanego konta e-mail”). Po wejściu na stronę https://scholar.google.pl
należy kliknąć przycisk

w prawym górnym rogu ekranu.

Główne okno wyszukiwarki Google Scholar.

2. Następnie należy wprowadzić nazwę użytkownika (adres e-mail wybrany/podany podczas
rejestracji) po czym kliknąć przycisk
.

Okno logowania do konta Google.
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3. W kolejnym kroku należy wprowadzić hasło do swojego konta Google. Po wprowadzeniu hasła
należy kliknąć przycisk
.

Okno wprowadzania hasła do konta Google.

4. Podczas logowania może pojawić się komunikat bezpieczeństwa konta Google. Podanie
pomocniczego adresu e-mail lub numeru telefonu nie jest konieczne, ale umożliwia odzyskanie
dostępu do konta w wypadku włamania lub utraty hasła. Aby przejść dalej należy kliknąć przycisk
.

Komunikat bezpieczeństwa konta Google.
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5. Po zalogowaniu się zostanie wyświetlona główna strona wyszukiwarki Google Scholar.
Na górze po prawej pokazana jest nazwa konta.

Główne okno wyszukiwarki Google Scholar po zalogowaniu się do konta Google.
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Google Scholar – zakładka „Moja biblioteka”
1. Aby przejść do zakładki „Moja biblioteka” po zalogowaniu się do usługi Google Scholar należy
kliknąć przycisk
, który znajduje się ponad polem wyszukiwania. W przypadku
kliknięcia w ten przycisk, podczas gdy użytkownik nie jest zalogowany, zostanie wyświetlone
okno logowania do konta Google (patrz „Logowanie do usługi Google Scholar”).

Okno wyszukiwarki Google Scholar z zaznaczonym przyciskiem "Moja biblioteka".

2. Po kliknięciu przycisku „Moja Biblioteka” zostanie wyświetlone krótkie wprowadzenie do
usługi Google Scholar. Aby aktywować usługę Google Scholar należy kliknąć przycisk
.
W przypadku wybrania opcji
przeglądarka wróci do okna głównego Google Scholar.

Informacja wprowadzająca do usługi Google Scholar.

3. Po włączeniu usługi Google Scholar zostanie wyświetlona biblioteka użytkownika, w której
będą gromadzone zapisane prace.

Okno potwierdzające aktywacje biblioteki Google Scholar.
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Google Scholar – „Cytowania moich prac”
Dzięki funkcji „Cytowania moich prac” można śledzić cytowania publikacji, a po przypisaniu prac do
własnego profilu autor będzie się pojawiał się w wynikach wyszukiwania nazwiska w Google Scholar.
1. Przy pierwszym wejściu do „Cytowania moich prac” (Uwaga – konieczne jest wcześniejsze
zalogowanie do konta Google) należy wprowadzić dane, dzięki którym będzie możliwa
łatwiejsza identyfikacja publikacji oraz ich autora. W tym oknie wymagane jest podanie co
najmniej imienia oraz nazwiska, pozostałe dane są opcjonalne. Wprowadzone dane można
uzupełnić/edytować także później. Po kliknąć przycisk
w celu przejścia do kroku
drugiego.

Główne okno wyszukiwarki Google Scholar z zaznaczonym przyciskiem „Cytowania moich prac".

Ekran „cytowania moich prac" - uzupełnienie danych.
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2. Po przejściu do kolejnego kroku zostaną wyświetlone przykładowe pozycje, które zostały
zindeksowane przez wyszukiwarkę Google Scholar. W tym momencie jest możliwość
przypisania prac do swojego konta za pomocą przycisku
. Można również pominąć
ten korzystając z odnośnika
, aby dodać artykuły w późniejszym czasie.

Przykładowy obraz z wyszukanymi artykułami pasującymi do wprowadzonego imienia i nazwiska autora.

W przypadku, gdy żaden artykuł nie został zindeksowany przez Google Scholar, pojawi się okno
z odpowiednia informacją. W celu przejścia dalej należy kliknąć
.

Obraz prezentujący brak wyników wyszukiwania dla podanego imienia i nazwiska autora.
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3. W kolejnym kroku należy określić metodę aktualizacji artykułów w profilu. Wybranie opcji
spowoduje, że przypisanie prac będzie
następowało automatyczne na podstawie imienia i nazwiska autora. W tym przypadku istnieje
ryzyko przypisania autorstwa prac, które zostały napisane przez inne osoby o tym samym
imieniu i nazwisku. Wybranie opcji
spowoduje, że
system będzie wysyłał wiadomość e-mail z propozycjami prac, które użytkownik może
przypisać do swojego profilu. Ta opcja jest bezpieczniejsza. W celu zakończenia wstępnej
konfiguracji profilu Google Scholar należy kliknąć przycisk
.

Obraz prezentujący ustawienia cytowania prac.

4. Po przejściu do profilu zostanie wyświetlone podsumowanie oraz podstawowe informacje
o publikacjach przypisanych do profilu użytkownika. W tym oknie można sprawdzić liczbę
cytowań przypisanych prac (indeksy cytowań), za pomocą przycisku
zmienić ustawienia
profilu, upublicznić profil za pomocą odnośnika
lub korzystając z odnośnika
oraz przycisku
dodać ręcznie pracę, która nie została
odnaleziona przez wyszukiwarkę Google Scholar.
Jeśli na etapie konfiguracji został wprowadzony adres e-mail, konieczna jest jego weryfikacja
za pomocą linku, który zostanie przysłany z systemu Google Scholar. W celu potwierdzenia
adresu e-mail należy kliknąć przycisk
znajdujący się w treści wiadomości.
W niektórych przypadkach wiadomość weryfikacyjna może zostać przeniesiona do folderu
z wiadomościami niechcianymi (w uczelnianym systemie pocztowym folder
).
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Widok profilu po przejściu pierwszej konfiguracji „Moich cytowań".

Przykładowa wiadomość e-mail wysłana w celu weryfikacji adresu w cytowaniach Google Scholar.
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„Cytowania moich prac” – edycja profilu
W oknie edycji profilu użytkownika istnieje możliwość zmiany zdjęcia profilowego (

) oraz

danych użytkownika. Ważną opcją jest status profilu – za pomocą pola
można wybrać,
czy profil ma mieć status prywatny, czy publiczny (tj. widoczny dla innych użytkowników). W celu
zaakceptowania wprowadzonych zmian należy kliknąć przycisk
.

Okno edycji profilu.
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„Cytowania moich prac” – ręczne dodawanie publikacji
Google Scholar pozwala na przypisanie własnych publikacji do profilu. W przypadku prac, które nie są
widoczne w Google Scholar, można je dopisać ręcznie. Aby dodać publikacje do swoich prac, należy
kliknąć przycisk
. W menu po lewej stronie zostaną wyświetlone sposoby dodawania prac.

Widok profilu "Cytowania moich prac".

1. W celu ręcznego dodania prac należy wejść w zakładkę „Cytowania moich prac” znajdującą się
powyżej okna głównego wyszukiwarki Google Scholar (przy pierwszym logowaniu do zakładki
należy przejść przez etap konfiguracji profilu). Jeśli system nie znajduje
wszystkich prac, które użytkownik chciałby udostępnić, należy wybrać z menu bocznego opcję
. Gdy menu boczne nie jest widoczne, należy kliknąć
wyświetlenia.

Okno dodawania nowych prac z wyświetlonym panelem bocznym.
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w celu jego

2. W kolejnym oknie należy wybrać rodzaj pracy, a następnie uzupełnić niezbędne dane (pola
wymagane do uzupełnienia różnią się w zależności od wybranej kategorii). Aby zaakceptować
wprowadzone dane, należy kliknąć przycisk
. Wprowadzone w tym kroku dane można
później edytować.

Okno ręcznego wprowadzania artykułu.
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3. Po zapisaniu danych zostanie wyświetlone okno podsumowania wraz z potwierdzeniem
dodania artykułu do profilu
. W celu powrotu do poprzedniego okna
należy nacisnąć przycisk
lub
. W tym oknie istnieje także możliwość edycji
wprowadzonej pracy za pomocą przycisku
lub usunięcia za pomocą
.

Ekran podsumowania dodania pracy (warianty zależne od rozmiaru okna przeglądarki).
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„Cytowania moich prac” – upublicznienie profilu
Dzięki upublicznieniu profilu w usłudze Google Scholar możliwe jest przeglądanie wyników
cytowalności przez innych użytkowników usługi. Możliwe jest również przeglądanie prac, które zostały
dopisane do profilu, co umożliwi przeglądanie dorobku naukowego. Profil można upublicznić poprzez
stronę z wykazem cytowań – aby do niej przejść, należy kliknąć link
na stronie głównej Google Scholar pod adresem https://scholar.google.pl.

znajdujący się

1. Po przejściu do strony „Cytowania moich prac” można sprawdzić status profilu. Aktualny status
profilu wyświetlany jest obok zdjęcia użytkownika. W przypadku, gdy profil jest prywatny,
u
góry
strony
zostanie
wyświetlony
komunikat
o
prywatności
profilu
obok komunikatu można upublicznić profil
profil publiczny

. Dzięki odnośnikom zawartym
lub podejrzeć, jak będzie wyglądał

.

Okno statusu profilu w przypadku gdy profil jest prywatny.
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2. Po upublicznieniu profilu zostanie wyświetlona informacja, że profil jest już publiczny. Status
profilu można zmienić na prywatny za pomocą przycisku

Okno statusu profilu po upublicznieniu profilu.
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.

Dodatkowe informacje
W przypadku problemów z założeniem konta prosimy o kontakt z Centrum Informatyki pod
numerem 61-856-9318 lub na adres e-mail helpdesk@ue.poznan.pl.
W przypadku pytań odnośnie działania usługi Google Scholar prosimy o kontakt
z Biblioteką Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod numerem
61-854-3241 lub na adres e-mail d.wojewoda@ue.poznan.pl.
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