


Căutarea și analizarea documentelor care au fost publicate în
reviste cotate ISI, conferințe și cărți 1

Căutarea și analizarea revistelor cotate ISI “Journal Citation
reports” 2

Căutarea celor mai influente articole, instituții și reviste
academice și a celor mai influenți autori "Essential Science
Indicators” 3

Acces la instrumentul de modelare și generare a bibliografiei
“EndNote basic” 4

Selectarea bazelor de date în care se va efectua căutarea 5
Funcția de căutare după numele autorului 6. Valabilă pentru

“Web of Science Core collection”.
Căutarea lucrărilor care au fost citate de articole publicate în

reviste cu factor de impact 7
Selectarea criteriului în care se efectuează căutarea 8
Setarea parametrilor temporali 9
Valabil pentru baza de date “Web of Science Core Collection”.

De la “More Settings” se pot selecta colecțiile de metadate în
care se va desfășura căutarea :

• Colecții de reviste cotate ISI structurate pe Științe exacte,
Științe sociale, Arte și Științe umaniste; 10

 Înregistrarea şi utilizarea unui cont personal 11
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Din pagina principală “Web of Science” se va selecta baza de date “Web of Science Core Collection” 1
Caseta de căutare 2
Setările temporale 3
Colecții de metadate structurate pe Reviste, Conferințe, Cărți și Reviste emergente 4

1

2

3

4



Din pagina principală “Web of Science” se va selecta baza de date “Web of Science Core Collection” 1
Din meniul“Basic Search” se va selecta “Author Search” 2
Se introduce numele de familie și inițiala sau inițialele prenumelui 3. În cazul în care sunt mai multe variante de nume, se pot adăuga câmpuri suplimentare “+

Add Author Name Variant” 4. Trecerea la pasul următor se va face prin apăsarea butonului “Select Research Domain” 5.
La apariția casetei 6, se poate trece mai departe prin apăsarea butonului “Select Organisation” 7, fără a face modificări sau se pot selecta domeniile de activitate

8 ale autorului în cazul în care utilizatorul deține această informație. Se va trece la pasul următor prin apăsarea butonului “Select Organisation”.
Lista de instituții poate fi reorganizată în ordine crescătoare sau descrescătoare a documentelor identificate 9. Pentru a efectua o căutare eficientă se va verifica

întreaga listă de instituții pentru a identifica toate variațiile de nume ale instituțiilor. Căutarea după numele autorului se va încheia prin apăsarea butonului “Finish
Search” 10.
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După ce s-a încheiat căutarea după numele autorului, o
listă de rezultate cu documentele în care apare numele lui,
va fi afișată.
Rezultatele se pot organiza după mai multe criterii
(numărul de citări, data de publicare, ordine alfabetică, etc. )
1
Indicele Hirsch și raportul citărilor se accesează printr-un
click pe butonul “Create Citation Report” 2

 Raportul conține informații despre: 
• articolele publicate anual 3, 
• numărul de citări primie anual 4, 
• informații despre citări și autocitări, 
• indicele Hirsch 5, 
• lista de articole 6.
 La baza raportului din pagina “Citation Report”

există o funcție care poae facilita descărcarea 
rezultatelor în computer sub forma unui fișier text 
sau excel 7
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Din pagina principală “Web of Science” se va selecta baza de date “Web of 
Science Core Collection” 1

Pentru instituțiile care au denumirea unificată, din lista de criterii se va 
selecta “Organisation-Enhanced” 2

Se apasă pe “Select from Index” 3
Se introduce parte din denumirea instituției și se apasă “Find” 4
Din rezultate, prin “ADD” se va adăuga denumirea instituției ce este supusă 

căutării 5.  
Adăugarea se finalizează prin “Ok” 6
Efectuarea căutării este confirmată prin apăsarea butonului “Search” 7

Pentru instituțiile care nu au denumirea unificată, din lista de criterii se va selecta
“Address” 8, se va introduce în caseta de căutare o parte din denumirea instituției și
se va confirma începerea căutării prin apăsarea butonului “Search”. După afișarea
rezutatelor, se va folosi aplicația “Analyse results” pentru a analiza rezultatele în
funcție de denumirea instituției “Organisations-Enhanced” (top 500).

A se vedea în ghid pagina “Aplicația de analiză a rezultatelor”
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Crearea unei alerte de apariție a unui nou articol ce corespunde criteriilor de căutare 1
Caseta de căutare a unor termeni suplimentari în lista de rezultate 2
Meniul de reorganizare a rezultatelor, după diferite criterii 3. Printr-un click pe “more options/values....” se va extinde lista de criterii
Afișarea rezultatelor după diferite criterii (numărul de citări, data de publicare, ordine alfabetică, etc. ) 4
Analizarea rezultatelor 5
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Din lista de rezultate se va selecta “Analyze results”
Există mai multe criterii predefinite de analiză 1
Se poate selecta un top al căutărilor 2, până la top 500
Confirmarea începerii analizei se face prin apăsarea butnului “Analyse” 3
Rezultatele sunt afișate în ordine descrescătoare 4
La cerere, se pot vizualiza documentele din top, prin bifare și apăsarea butonului “View Records” 5
Datele analizate pot fi descărcate și salvate în computer 6
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Din lista de rezultate printr-un click pe titlul articolului se
va ajunge la fișa dedicată acestuia.

Redirecționarea către platforma fulltext care găzduiește
documentul în format PDF, acest lucru este valabil atât
pentru butonul “Full Text Options” cât și pentru “Look
up Full Text” 1

 Informații despre citări și referințe 2
Crearea alertei de citare 3
 Informații despre revista în care a fost publicat articolul

4
Abstract 5
Cuvinte cheie 6
Afilierea autorilor 7
 Informații despre gradul de utilizare de pe platforma

“Web of science” 8
 Informații despre finanțare 9
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 Pentru a beneficia de posibilitatea salvării întregului parcurs de căutare sau de a activa o alertă de înştiinţare despre apariţia unui nou articol ce corespunde
ultimelor filtre de analiză selectate, trebuie sa se activeze un cont personal, din tabul “Sign In”, secțiunea “Register” 1. La apariția casetei 2, se introduce adresa de
email de două ori, apoi, în caseta 3, codul primit prin email. Se completează formularul 4. După apăsarea butonului “Submit changes” contul devine activ 5.
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