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Przystawki

Co nowego na stronie CIB

Zasmakuj w nowej stronie 
internetowej CIB.

W jaki sposób się po niej 
poruszać i odnaleźć 

interesujące informacje?

E-książka czy ibuk

Skosztuj wygody - krótka 
demonstracja, jak 
korzystać z książek 

elektronicznych

15
minut

15
minut



Dania 
podstawowe 

PubMed - strategie 
wyszukiwawcze

Poznaj skuteczny przepis, 
jak znaleźć trafne terminy 

wyszukiwawcze 
i dobierać właściwe 

słowa kluczowe

MESH - medyczne 
hasła przedmiotowe

Garść niezbędnych 
informacji do 
efektywnego 

przeszukiwania baz 
biomedycznych

30
minut

20
minut



Dania 
zaawansowane

PubMed – wyszukiwanie 
zaawansowane

Duża dawka informacji 
o tagach oraz innych 

zaawansowanych 
technikach 

wyszukiwawczych

Polska Bibliografia 
Lekarska bez tajemnic

Wykorzystaj w pełni 
możliwości polskiej 

bibliograficznej bazy 
medycznej

20
minut

30
minut

W poszukiwaniu czasopism 
i pełnych tekstów artykułów

Wyszukiwarka Full Text Finder 
od kuchni - uzyskaj dostęp 

do pełnych tekstów 
z naukowych baz danych 

20
minut



Dania
cytowane 

Cytowania, h-index, 
Impact Factor

Proste przepisy, w jaki 
sposób wygenerować 

raport cytowań, sprawdzić 
Impact Factor 

wybranego czasopisma 
h-index czy 

Web of Science, Scopus

Platformy bibliometryczne 
- co serwują, do czego się 
przydadzą i jak się w nich 

odnaleźć

30
minut

20
minut



Dania
zorganizowane

Gromadź i porządkuj 
  

Zasmakuj w pracy z menadżerem bibliografii - 
stwórz własną bibliotekę bibliograficzną, ułatw 

sobie pisanie tekstu. Wybierz swój ulubiony 
program: EndNote Basic™, Mendeley

40*
minut

*40 minut na każdy program

Piszesz referat, artykuł, pracę dyplomową? 
Potrzebujesz pomocy przy warstwie językowej?  
Poprawność językowa i edytorskie wskazówki 

podane na jednym talerzu. 

40*
minut
60*

minut

Poprawnie i z sensem

*czas trwania może być dostosowany do potrzeb odbiorcy



Dania
otwarte

Repozytoria 
i biblioteki cyfrowe

Wypróbuj repozytoria 
instytucjonalne jako 

narzędzia do gromadzenia 
i upowszechniania 
własnego dorobku

Open Access

Poznaj zalety publikacji 
w modelu Open Access, 

zasady polityki 
wydawniczej i otwarte 

czasopisma 

30
minut

20
minut



Desery

Lekarze, farmaceuci, 
pielęgniarki... 

Twoja własna kompozycja. 
Dostosujemy szkolenie 

do Twoich potrzeb, 
wyjaśnimy najbardziej 

potrzebne zagadnienia

EMBASE

Znajdź informacje
 z zakresu farmakologii 

i toksykologii

30
minut

??
minut

@

MOŻNA WYBRAĆ I DOWOLNIE ŁĄCZYĆ TEMATY Z OFERTY 

Pytania i zapisy na szkolenia odbywają się drogą mailową: 
bg.informacja@umed.lodz.pl

Miejsca i terminy szkoleń są ustalane po zamówieniu 
tematu/tematów. Prowadzimy szkolenia w CIB, a także na 

Wydziałach - zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Zachęcamy do zgłaszania grup, ale zgłoszenia 
indywidualne będą również przyjmowane.

W infoMENU nie ma tematu, który Cię interesuje? 
Napisz do nas, dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb.


