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Web of Science Core Collection 
Quick Reference Guide 

 

Căutați peste 76 de milioane de înregistrări din reviste, conferințe și cărți de top în științe, științe sociale și științe umane 

pentru a găsi cercetarea de înaltă calitate cea mai relevantă pentru zona dvs. de interes. Folosind referințe citaționale, 

explorați conexiunile dintre articole care au fost stabilite de cercetătorii experți care lucrează în domeniul dvs. 
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Operatori de căutare 
Utilizarea operatorilor de căutare (AND, 
OR, NOT, NEAR, SAME) va varia în fiecare 
câmp de căutare. De exemplu: 
Puteți utiliza AND în câmpul Topic, dar nu 
în câmpul Publication Name sau Source. 
Puteți utiliza NEAR în majoritatea 
câmpurilor, dar nu în câmpul Year 
Published. 
Puteți utiliza SAME în câmpul Address, dar 
nu și în alte câmpuri. 
Rețineți că majuscula nu contează atunci 
când utilizați operatori de căutare. 

Metacaractere (wildcards) 
Wildcard-urile (* $ ?) sunt acceptate în 
majoritatea căutarilor; cu toate acestea, 
regulile de utilizare a wildcards vor varia în 
funcție de câmp. 
 
Căutare de fraze 
Pentru a căuta o expresie exactă, adăugați 
expresia în ghilimele. De exemplu, 
căutarea „energy conservation” va prelua 
înregistrări care conțin expresia energy 
conservation exactă. 

Author SearchBETA 
În câmpurile corespunzătoare, găsiți un 
autor tastând numele de familie urmat de 
prenume. Puteți include o cratimă, un 
spațiu sau un apostrof. De exemplu: 
 
Abrudan MB 
Trausan-Matu S 
Berindan-Neagoe I 

Selectați câmpul de căutare 
Utilizați meniul derulant pentru a selecta câmpul 

de căutare: Topic, Author, Publication Name, 
Funding Agency, Organization-Enhanced, Author 

Identifier sau PubMed ID. 

Folosiți Tools pentru a accesa 
conturile dvs. online: EndNote, 
Kopernio sau Publons. 

Utilizați Searches and 
Alerts pentru a accesa  
căutările și alertele salvate. 

Alegeți o opțiune de căutare: 
Basic Search 

Author SearchBETA 
Cited Reference Search 

Advanced Search 
Structure Search 

Căutare 
Combină cuvinte și expresii 

pentru a căuta în înregistrările 
din Web of Science Core 

Collection. 

Limitați căutarea 
Schimbați limitele de căutare. 

Dați clic pe More Settings 
pentru a vedea lista de index 

disponibili în abonamentul 
dvs. Web of Science. 
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Search results 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortați rezultatele după 
Publication Date, Times Cited, 

Usage Count, Relevance. 
Meniul derulant More oferă 

opțiuni suplimentare. 

Exportarea rezultatelor  
Exportați în biblioteca dvs. 

EndNote, în InCites pentru analiză, 
salvați sub formă de text, e-mail, 

etc. Salvați până la 50 de liste 
Marked List care conțin până la 

50.000 de înregistrări. 

Filtrați rezultatele 
Utilizați Refine Results pentru 

a filtra setul de rezultate și 
pentru a găsi Hot & Highly 
Cited Papers, lucrări Open 

Access, categorii de top, ani 
de publicare, etc.  
Dați clic pe View 

All Options pentru a vedea 
lista completă de câmpuri. 

Crearea unui raport de citare 
Dați clic pe Create Citation 
Report pentru a vedea o 
imagine de ansamblu a 
citărilor pentru orice set de 
rezultate cu mai puțin de 
10.000 de înregistrări. 

Dați clic pe titlul articolului 
pentru a trece la înregistrarea 

completă. Link-uri la textul 
complet pot fi de asemenea 

disponibile. 

Dați clic pe Full Text pentru a 
vedea opțiunile de text 

integral. 
Dați clic pe View Abstract 

pentru a deschide rezumatul 
fiecărei înregistrări. 

Dați clic pe More pentru a 
vedea căutarea completă. 

Dați clic pe Create Alert 
pentru a crea o alertă. 
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Search results 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul Times Cited afișează de câte ori o lucrare a fost citată 
de alte lucrări indexate în Web of Science Core Collection. 
Cited References afișează numărul de documente citate de 
înregistrarea curentă. 
Pentru a vizualiza Related Records care citează aceleași 
referințe citate cu înregistrarea pe care o vizualizați, dați clic pe 
linkul View Related Records.  

Titluri 
Toate titlurile sunt indexate cum 

au fost publicate. Titlurile în 
limbi străine sunt traduse în 

engleză (US). 
 

Nume autor 
Numele tuturor autorilor sunt 

indexate. Căutați numele de 
familie și inițiala prenumelui (ex: 

garfield e). 
 

Identificatori de autor 
ResearcherID și ORCID pot fi 

căutați și afișați când sunt 
disponibili. 

 
Rezumate (Abstracts) 

Toate rezumatele sunt indexate. 
 

Cuvinte cheie (KeyWords) 
Author Keywords sunt indexate 

și pot fi căutate. 
KeyWords Plus sunt cuvinte și 

expresii preluate din titlurile 
articolelor citate. 

Dați clic pe cuvântul cheie sau 
expresie pentru a efectua o 

căutare a termenilor. 

Creați o Citation Alert 
pentru înregistrarea 
curentă. Primiți e-
mailuri ori de câte ori o 
înregistrare pe care o 
specificați este citată 
de un articol nou. 

Exportați în biblioteca dvs. 
EndNote, în InCites pentru 

analiză, salvați ca text, e-mail, 
etc. sau intr-o Marked List. 

Link către textul complet, 
abonamente de bibliotecă sau 

Google Scholar.  

 

Adrese și Organization 
Enhanced 

Toate adresele autorilor sunt 
indexate și pot fi căutate. 

Adresele reprint sunt listate 
când sunt disponibile. 

Organization Enhanced Names 
sunt utilizate pentru a ajuta la 

identificarea instituțiilor cu 
nume complexe sau cu multe 

variante de adresă. 
 
 

Informații de finanțare 
Numele agențiilor de finanțare, 
numerele de subvenții și textul 
de confirmare a finanțării pot fi 

căutate. 

Pentru a accesa PDF-ul, dați clic pe butonul Kopernio. 
Kopernio este un plugin de browser gratuit, ușor de 
utilizat, care vă ajută să economisiți timp accesând 
textul complet al articolelor, aducând abonamentele 
instituționale, precum și conținutul Open Access în 
fluxul de lucru Web of Science. Descărcați Kopernio 
pentru Chrome, Firefox sau Opera folosind managerul 
de extensii al browserului sau accesați kopernio.com. 
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Cited reference search 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sfaturi de căutare Cited reference search: 

 Utilizați wildcards pentru Cited Authors și Cited Work. 

 Căutați variante (uneori lucrările sunt citate incorect) înainte de a finaliza căutarea. 

 Numărul Citing Articles reflectă citările din toți anii și toate edițiile Web of Science Core Collection- chiar și anii și 
edițiile la care nu sunteți abonat. 

 Toate referințele citate (cited references) sunt indexate și pot fi căutate, inclusiv referințe la cărți, brevete, etc. 
Autori secundari, titluri complete și abrevieri ale surselor non-standard sunt căutate automat în toate înregistrările 
din Web of Science. Rețineți că o căutare de acest fel poate înapoia rezultate parțiale. 

 Din 2012, toate referințele la articolele „non source” (cărți, articole din ziare, etc.) sunt complet indexate (lista 
completă de autori, titlul complet, etc.), după cum au fost publicate. Dați clic pe Show Expanded Titles pentru a 
vedea informațiile complete. 

 

Profilul dvs. Web of Science 

• Salvați înregistrări în EndNote online 
• Integrați profilul Publons 
• Salvați istoricul de căutare 
• Creați alerte de căutare 
• Creați alerte de citare 
• Salvați setări personalizate de căutare 
• Salvați Marked Lists 

Asistență 

Dați clic pe butonul Help din orice pagină pentru a obține ajutor asupra 
funcțiilor, precum și sfaturi și exemple de căutare detaliate.  

Rămâneți informat despre Web of Science la: 
www.clarivate.com/products/web-of-science.  

Contactați biroul de asistență tehnică pentru regiunea dvs. la: 
www.clarivate.com/products/web-of-science/contact-us  

LibGuides: www.clarivate.libguides.com  

 

Contactați experții noștri astăzi 
+1 215 386 0100 (U.S.) 
+44 (0) 20 7433 4000 (Europe) 
webofsciencegroup.com 

 
© 2019 Clarivate Analytics. Web of Science Group and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks 
of their respective owners and used under license. 

    

Primul pas 
• Accesați Cited Reference Search. 
• Căutare după Cited Title, Cited Author, Cited Work, 
Cited Year, Volume, Issue, sau Page. 

• Utilizați Journal Abbreviations List pentru  prescurtări. 

Al doilea pas 
Selectați referințele, inclusiv 
variantele, de inclus în căutarea 
dvs., apoi dați clic pe Finish 
Search pentru a afișa rezultatele 
căutării. 

http://www.clarivate.com/products/web-of-science
http://www.clarivate.com/products/web-of-science/contact-us
http://www.clarivate.libguides.com/

