
Ghid de utilizare



Din pagina principală “Web of Science” se va selecta aplicația “Journal Citation Reports” 1

Accesare

1



q  Căutatea revistei cotate ISI după titlu 1

q  Consultarea listei cu informații despre
schimbările de titlu 2

q  Selectarea domeniului de publicare 3

q  Selectarea categoriei de revistă 4

q  Identificarea revistelor cotate ISI ce provin
de la o editura de interes 5

q  Identificarea revistelor cotate ISI ce provin
dintr-o țară anume 6

q  Vizualizarea raportului pe domenii a
revistelor cotate ISI 7

q  Compararea revistelor cotate ISI 8

Pagina principală – Journals by Rank
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Raportul pe domenii al revistelor cotate ISI

q Pentru a vizualiza titlurile revistelor cu
factor de impact ce publică articole pe un
domeniu specificat în listă, selectați
numărul din coloana “#Journals” 1

q Pentru a sorta numărul de reviste în
ordine crescătoare sau sescrescătoare, se
va apăsa pe “#Journals” 2

Pagina principală – Categories by Rank
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q  Pentru identificarea revistelor din România ce sunt
cotate ISI, de pe pagina principală “Journals by
Rank”, la criteriul “Select Country/Territory” 1 se va
introduce România. Căutarea se finalizează prin
apăsarea butonului “Submit” 2

q  Lista va fi afișată în funcție de factorul de impact, în
ordine descrescătoare 3

q  Printr-un click pe titlul unei reviste 4, se va deschide
o pagină dedicată acesteia.

Criterii de căutare:
Identificarea revistelor cu factor de impact din România
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Din lista de rezultate, printr-un click pe titlul unei
reviste, veți ajunge la pagina dedicată acesteia.

q  Informații despe revistă 1.
q  Indicii de evaluare ai revistei 2
q  Încadrarea în categoria de impact în funcție de
domeniu de publicare 3

q Numărul de citări primite 4
q Numărul de citări produse 5
q Graficul de relație între revista analizată și alte
reviste cotate ISI 6

Pagina dedicată revistei
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De pe pagina dedicată revistei, din partea de jos, la secțiunea “Source data”, se va selecta “Journal Relationships” 1 pentru a
vizualiza graficul de relație a revistei analizate, cu alte reviste cotate ISI, din punct de vedere al citărilor.
Sunt două criterii de selecție și anume “Citing Data” și “Cited Data” 2.

Instrumente de analiză a revistei:
Relația de citare cu alte reviste cotate ISI

Pentru a vizualiza raportul tabelar al relațiilor de citare, se va selecta
“Cited Journal Data” 3 sau “Citing Journal Data” 4, în funcție de
nevoia utilizatorului.
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Creare cont personal
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Se va selecta din colțul din dreapta, sus, 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.



Întrebări și sugestii:
events@enformation.ro

Strada Vasile Lascăr, nr. 179, sector 2, 
020498, București

Telefon: +40212102096


