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Czym są Briefingi Ekspertów?
Emerald połączyło siły z Oxford Analytica w celu dostarczania Briefingów Ekspertów za 
pośrednictwem emerald.com/insight. Przedstawiając bezstronną analizę niezależnych liderów 
branży i naukowców na temat wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych, Briefingi 
Ekspertów szczegółowo badają skutki i wpływ pojawiających się trendów i zmian na szczeblu 
globalnym, regionalnym i krajowym.

Jak Briefingi Ekspertów mogą pomóc mnie?

TRAFNOŚĆ INFORMACJI

Zawsze będziesz mieć pod ręką 
aktualne przykłady z życia wzięte, 

które możesz wykorzystać, aby 
pokazać studentom teorie i koncepcje, 

których uczysz, w praktyce.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Nasi analitycy filtrują informacje 
z różnych źródeł, aby wybrać 

najistotniejsze fakty i przedstawić je 
w najważniejszym kontekście, więc 
są one gotowe do wykorzystania 

w trakcie zajęć.

SPRAWDZONE, OBIEKTYWNE 
INFORMACJE

Zespół Briefingów Ekspertów 
sprawdza wszystkie treści i poświęcił 
ponad 40 lat na opracowanie technik 
identyfikacji i eliminacji stronniczości.

Jak Briefingi Ekspertów mogą pomóc moim studentom?

ROZWÓJ PODSTAWOWYCH 
UMIEJĘTNOŚCI

Briefingi Ekspertów zawierają 
spostrzeżenia naukowe i polityczne 
ważne dla decydentów. Korzystanie 
z nich zapewnia studentom praktykę 

w wykorzystaniu i prezentowaniu 
informacji w sposób, w jaki będzie to 
wymagane w ich przyszłej karierze.

INSPIRACJA DLA DECYDENTÓW 
PRZYSZŁOŚCI

Nasze treści zapewniają informacje dla 
rządów i korporacji na całym świecie. 

Umożliwiaj swoim studentom taki 
sam uprzywilejowany dostęp do analiz 

wydarzeń, które są na czołówkach 
gazet w Twoim kraju i na całym świecie.

ODPOWIEDNIE DLA 
POCZĄTKUJĄCYCH 
I ABSOLWENTÓW

Briefingi Ekspertów są pisane prostym 
językiem angielskim i sformatowane 

tak, aby ich czytanie było łatwe 
i przystępne dla studentów na 

wszystkich poziomach oraz dla tych 
osób, dla których angielski nie jest 

językiem ojczystym.



Pomysły dla nauczycieli
Briefingi Ekspertów mogą wnieść w nauczanie nowy wymiar. Oto jak te treści są już wykorzystywane przez studentów na całym świecie:

Nasza comiesięczna wiadomość e-mail z wybranymi 
Briefingami Ekspertów zawiera wskazówki i pomysły dla nauczycieli 

wraz z darmowymi briefingami dla Ciebie i Twoich studentów. 
Zapisz się pod adresem:

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick

• Dyskusje podczas zająć – daj studentom do 
przeczytania jeden z krótszych briefingów (około 
200 słów) na początku zajęć jako główny temat 
dyskusji, która pozwoli im zastosować teorie 
i koncepcje, o których się uczyli.

• Globalna strategia biznesowa – Przydziel kraj każdemu 
studentowi lub grupie. Poproś, aby wyobrazili sobie, że 
reprezentują firmę, która chce otworzyć biuro w tym 
kraju. Przez cały miesiąc studenci mogą korzystać 
z Briefingów Ekspertów, aby ocenić i zreferować 
grupie możliwości i zagrożenia.

• Analiza ryzyka politycznego – Przydziel studentom 
lokalne lub globalne zagadnienie do śledzenia. Poproś, 
aby wyobrazili sobie, że doradzają osobie decyzyjnej 
w rządzie lub biznesie. W jaki sposób rozwijająca się 
sytuacja powinna wpływać na ich decyzje?

• Zajęcia ze studium przypadku – Jeśli korzystasz 
ze studentami ze studium przypadku, poproś 
ich o skorzystanie z Briefingów Ekspertów do 
przedstawienia dodatkowego kontekstu dla czasu 
i miejsca, w których umiejscowione jest to studium 
przypadku, lub odśwież studium przypadku poprzez 
przełożenie go na teraźniejszość.

• Odśwież swoje materiały do nauczania – dłuższe 
briefingi (około 1200 słów) stanowią doskonałą lekturę 
uzupełniającą, dzięki której studenci mogą być na 
bieżąco w sposób, jakiego książki i artykuły z czasopism 
nigdy nie będą w stanie zapewnić. Są też dobrym 
sposobem na zaktualizowanie Twoich prezentacji 
i notatek, aby odzwierciedlały one zmieniający się 
świat.



Metodologia. 
Jak powstają Briefingi Ekspertów?

Generowanie jasnego spojrzenia z licznych skomplikowanych, zagmatwanych i czasami 
niepewnych informacji poprzez początkowe oddzielenie ważnych informacji od informacji 
pobocznych, a następnie poddanie ich rygorystycznej analizie.

Efekt to wiedza, która jest dziś wykorzystywana do podejmowania decyzji 
przez rządy, decydentów politycznych i przedsiębiorców.

Źródła 
w terenie

Oficjalne 
źródła

Media 
społeczno-

ściowe

Podcasty 
i gazety

Dane prawne 
i regulacyjne

Media 
informacyjne

Badania 
naukowe

Stacje 
nadające 
programy

Bazy danych

Istotne informacje i informacje poboczne

Rzetelność analityczna

Ocena

Spostrzeżenia, które mogą być wykorzystane w praktyce

DODATKOWA WARTOŚĆ ANALIZY

Starsi doradcy kierują i zatwierdzają 
zakres analityczny

Kierownicy
regionalni

Ponad 1500 czołowych naukowców, 
decydentów, regulatorów i ekspertów 

branżowych, którzy dostarczają 
ukierunkowanych informacji

Globalna 
sieć 

ekspertów

Specjaliści z poszczególnych regionów 
i sektorów dostarczają istotne, aktualne 

i dostosowane do potrzeb analizy

Wewnętrzne 
zespoły

ZMNIEJSZENIE OBJĘTOŚCI

Poznaj naszych analityków
Ponad 1500 uczestników naszej globalnej sieci ekspertów pozostaje anonimowych, ale możesz poznać Analityków 
i Kierowników regionalnych na naszej stronie.
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Sprawdzone, rzetelne i dokładne
Stronniczość to jeden z podstawowych błędów i analizie jakościowej. Nauki społeczne wykazały, że 
ludzie często błędnie nadają priorytet niektórym dowodom przy wyciąganiu wniosków. Może być to 
wynikiem chęci potwierdzenia wcześniejszych ustaleń, wykorzystania najbardziej dostępnych dowodów 
lub łączenia niepowiązanych ze sobą danych.

RECENZOWANIE

Analiza podlega krytyce zarówno przez 
wewnętrznych jak i zewnętrznych ekspertów, 

którzy wykrywają stronniczość, zapewniają 
rzetelność, podważają argumenty i dopuszczają 

nowe punkty widzenia.

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Wiele zagadnień globalnej gospodarki jest 
związanych różnymi regionami i tematami – 

prowadzenie analizy przez ekspertów z różnych 
dziedzin pozwala na zidentyfikowanie martwych 

punktów charakterystycznych dla każdego obszaru.

ANONIMOWOŚĆ

Informacje na temat rzeczywistości przedstawiane są 
bez ograniczeń, ponieważ autorzy są anonimowi

NIEZALEŻNOŚĆ

Oxford Analytica jest niezależna, a więc chroniona 
przed wpływami partyjnymi lub ideologicznymi

W jaki sposób eksperci z Oxford Analytica 
unikają stronniczości?



Dotarcie do istoty tematów globalnych

Kwestie lokalne, wpływ globalny

ROSJA/WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH 
PAŃSTW

Konflikty zachodu z Rosją
Wolny wzrost gospodarczy w Rosji
Konflikt jako czynnik zakłócający na Ukrainie
Niechęć prezydenta Putina do ryzyka
Zdobycze militarne Azerbejdżanu zmieniają 
równowagę sił
Wprowadzanie reform gospodarczych 
w Uzbekistanie
Kazachstańscy decydenci polityczni wydają 
się być gotowi do przeprowadzenia reform 
gospodarczych

AMERYKA PÓŁNOCNA

Sondaże w Stanach Zjednoczonych 
w 2020 r.
Problemy związane z cłami w Stanach 
Zjednoczonych
Związki Stanów Zjednoczonych 
i Iranu
Stosunki Stanów Zjednoczonych 
z Koreą Północną
Kanadyjski rząd mniejszościowy
Rozbieżność polityczna Kanady
Stosunki USA i Rosji

AMERYKA ŁACIŃSKA

Meksyk obiecuje transformację 
polityczną
Powyborcza niepewność 
w Argentynie
Reformy w Brazylii wstrzymane 
a liczba zakażeń COVID-19 jest 
nadal wysoka
Napięcia polityczne w Boliwii
Narastają napięcia polityczne 
w Wenezueli
Przed Kubą poważne wyzwania 
polityczne i gospodarcze
Spowolnienie gospodarki 
w Urugwaju
Protesty mogą wybuchnąć 
ponownie, ponieważ Chile ma 
trudności z realizacją obietnic 
dotyczących możliwości 
i reform
Gospodarka Jamajki

AZJA-PACYFIK

Napięcia na linii Chiny-USA
Nacjonalistyczna polityka premiera Indii Narendry 
Modiego
Ryzyko presji fiskalnej wobec Japonii
Dominacja wojskowa Tajlandii
Demokratyczni aktywiści dzielą Hongkong i nastawiają 
przeciwko Chinom
Pożyczka z MFW dla Pakistanu
Problemy korupcyjne w Wietnamie
Rząd australijski wybrany ponownie, ale boryka się m.in. ze 
zmianami klimatycznymi
Proces pokojowy w Birmie
Korea Północna, broń jądrowa i sankcje
Australia będzie dążyć do wzmocnienia więzi z Azją, 
Europą, regionem Pacyfiku i Waszyngtonem
Władza prezydenta Indonezji może być podważona przez 
parlament
Przegląd polityki zagranicznej Malezji
Bangladesz będzie kontynuował kontrowersyjne plany 
relokacji uchodźców na wyspie
Nowa Zelandia rozszerzy swoje więzi dyplomatyczne 
i handlowe
Konflikty religijne na Sri Lance

BLISKI WSCHÓD I AFRYKA

Reformy strukturalne w Afryce Południowej 
napotykają sprzeciw
Działalność wojskowa Iranu
Czy Egipt i Turcja mogą nawiązać dobre 
relacje?
Zaangażowanie Syrii na arenie 
międzynarodowej
Podwójne rządy Libii
Niepokoje związane z wyborami w Izraelu
Krucha odbudowa Nigerii
Szeroko zakrojony program reform w Etiopii.
Zmieniające się interesy Kataru i Emiratów 
mogą wesprzeć pokój w Zatoce.
Turcja musi wkrótce zrealizować obietnice 
reform gospodarczych.
Kryzys ekonomiczny w Libanie może 
zagrozić neutralności wojska.
Jordania po cichu zmieni stanowisko 
w kwestii praw człowieka.
Przejście Sudanu na demokrację
Napięcia w Izraelu i Palestynie
Eskalacja militarna w Jemenie
Podziały etnologiczne i religijne w Nigerii
Utrzymujący się brak bezpieczeństwa 
w Iraku
Wybory w Kenii w 2022 r.
Reforma gospodarcza Tunezji

EUROPA

Wielka Brytania i wpływ brexitu
Wolny wzrost w Wielkiej Brytanii
Grecja i jej słabnąca kondycja gospodarcza
Zmagania o władzę w Niemczech
Podziały wewnątrz polskiej koalicji rządzącej
Brak stabilności politycznej w Hiszpanii
Eurosceptycyzm we Włoszech może nasilić się ze 
względu na kryzys spowodowany COVID-19
„Liberalizm chrześcijański” Węgier i Budapesztu
Rumuński biznes jest zaniepokojony skorumpowaną 
klasą polityczną
Bułgaria nie radzi sobie z korupcją i przestępczością 
zorganizowaną pomimo monitorowania przez UE

Przykład ostatnich zasięgów:

ZMIANA KLIMATU PANDEMIA COVID-19 CYBERBEZPIECZEŃSTWO NADCHODZĄCE WYBORY

GOSPODARKA GLOBALNA ZARZĄDZANIE GLOBALNE KAPITAŁ LUDZKI TERRORYZM



Poznaj 
treści 
Briefingów 
Ekspertów

Subskrybuj

Codzienne publikacje przedstawiające bieżącą analizę wydarzeń 
na świecie w trakcie ich trwania.

Dostęp do aktualnych Codziennych Briefingów 
publikowanych w 2022 i 2021 roku oraz archiwalnych 

briefingów z sześciu lat opublikowanych pomiędzy 2015 
a 2020 rokiem.

Zakup

Ponad 29 000 Briefingów z sześcioletniego archiwum 
przedstawia oś czasu wydarzeń i ich wpływ na najważniejsze 

problemy świata.

Jednorazowa opłata zapewnia stały dostęp do treści 
opublikowanych pomiędzy 2015 a 2020 rokiem.

Przeglądaj darmowe wyróżnione briefingi
 Zebraliśmy wiele briefingów z ostatnich dwóch miesięcy i dajemy do nich darmowy dostęp.

Możesz też zapisać się i otrzymywać comiesięczną wiadomość e-mail z wybranymi 
Briefingami Ekspertów, dzięki czemu najnowsze darmowe, wyróżnione briefingi otrzymasz 
bezpośrednio na swoją skrzynkę wraz ze wskazówkami i pomysłami do wykorzystania 
w trakcie nauczania.
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Kolekcja i opcje dostępu
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Od ponad 50 lat myślą przewodnią dla Emerald jest promowanie 
oryginalnego myślenia. Nasza myśl przewodnia to pomaganie 
we wprowadzaniu zmian tak, aby stopniowo osoby pracujące 
w środowisku akademickim lub w praktyce mogły współpracować 
w celu dokonania pozytywnych zmian w świecie rzeczywistym.

Nasze publikacje i usługi publikacyjne wydawnicze pomagają 
badaczom wypowiadać się w sposób znaczący i we właściwym 
czasie, zapewniając innowacyjne narzędzia i usługi, które wpływają 
na pewności siebie i zdolności do prowadzenia badań o znaczącym 
wpływie.

KontaktO nas

NOWE TREŚCI/KOLEKCJE:
contactemerald@emerald.com

ZAPYTANIA O WSPARCIE:
support@emerald.com

ODWIEDŹ STRONĘ
emeraldgrouppublishing.com

Dołącz do nas, aby przyczynić się do pozytywnych zmian.

Zestaw narzędzi bibliotecznych
Informacje o dostępie i uwierzytelnianiu, podręczniki użytkownika, materiały promocyjne biblioteki, wskazówki dotyczące raportów użytkowania oraz 
zasobów do wyszukiwania.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Odkryj i poznawaj 
świat wpływowych 
badań z zakresu nauk 
społecznych

emerald.com/insight

Wybierz swoją ścieżkę
•  Przeglądaj według czasopism, książek, studiów 

przypadku i Briefingów Ekspertów

•  Wpisz konkretne słowa i zwroty do szybkiego 
i zaawansowanego wyszukiwania

•  Zawęź wyniki wyszukiwania tylko do tych treści, które 
mają otwarty dostęp lub które możesz wyświetlić

Łatwa nawigacja
•  Przewidywalna nawigacja i prosty interfejs

•  Sortuj wyniki i stosuj filtry do treści, takie jak typ, data, 
temat i kraj

•  Podglądy treści i uporządkowane streszczenia pomagają 
zdecydować, czy chcesz czytać, czy przejść dalej

Odkrywaj nowe ścieżki
•  Sugestie powiązanych treści inspirują nowe pomysły

•  Wybieraj „słowa kluczowe” do wyszukiwania tematów 
multidyscyplinarnych

•  Wszystkie treści dostępne obok siebie dla 
bezproblemowej eksploracji

To Twoja podróż
•  Zdalny dostęp dla wielu użytkowników z dowolnego 

urządzenia

•  Widok w formacie HTML, PDF, EPUB i pobieranie 
cytatów bezpośrednio z platformy

•  Dzięki Profilowi użytkownika możesz ustawić 
powiadomienia o treściach i zapisywać wyniki 
wyszukiwania do przejrzenia w późniejszym czasie

Łatwość wyszukiwania i dostępność
•  Obsługa wszystkich głównych metod uwierzytelniania, 

w tym IP, Ezproxy, dostęp federacyjny poprzez Shibboleth/
OpenAthens, odsyłające adresy URL i Google CASA. 
Numery dostępu organizacji na żądanie

•  SeamlessAccess jest rozszerzeniem naszych usług 
i obsługuje dostęp federacyjny we wszystkich 
uczestniczących organizacjach

•  Indeksacja we wszystkich głównych systemach 
wyszukiwania, w tym ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, 
WorldCAT

• Możliwość pobrania danych KBART i MARC

•  Emerald Insight dąży do zachowania zgodności ze 
standardami W3C na poziomie AA oraz standardami 
amerykańskiej sekcji 508


