View online

Ești invitat/ă la seria de cursuri
online Research Smarter
Înregistrează-te acum

Aceste cursuri sunt gratuite și se adresează tuturor utilizatorilor
Web of Science (studenți, doctoranzi, cadre didactice, cercetători,
bibliotecari, etc.). Un certificat de participare va fi eliberat
participanților.

LUNI 25 OCTOMBRIE, ORA 16.00-17.00 BUCUREȘTI

Noțiuni introductive privind clasamentele universitare mondiale
Globalizarea științei devine din ce în ce mai proeminentă, iar numărul de
noduri și legături în rețeaua de cercetare a crescut substanțial de-a lungul
timpului. Participă la webinarul nostru pentru a discuta despre istoria și
importanța clasamentelor universitare mondiale. Vom oferi un context
pentru a înțelege mai bine unele dintre principalele sisteme de clasificare.
Înregistrează-te cu e-mailul instituțional

MIERCURI 27 OCTOMBRIE, ORA 16.00-17.00 BUCUREȘTI

Ediția 2021 a Journal Citation Reports
Noua versiune a Journal Citation Reports introduce noi funcționalități!
Participă la webinarul nostru pentru a afla mai multe despre amploarea
extinsă a JCR care reflectă toate revistele din Web of Science Core Collection.
Pe lângă acoperirea mai largă, noua versiune JCR dezvăluie un nou indicator,

Journal Citation Indicator, care oferă mai multă profunzime și context pentru
gama de indicatori JCR.
Înregistrează-te cu e-mailul instituțional

InCites în practică
InCites Benchmarking & Analytics este un instrument de evaluare a cercetării
care poate fi util în dezvoltarea unei strategii de cercetare. InCites permite
analiza productivității instituționale, monitorizarea activităților de
colaborare, identificarea cercetătorilor influenți, prezentarea punctelor forte
și descoperirea domeniilor de oportunitate.
Participă la una dintre următoarele sesiuni de formare pentru a afla mai
multe:
InCites B&A pentru începători (Marți 2 noiembrie – ora 16.00)
Înregistrează-te
InCites B&A pentru cercetători (Miercuri 3 noiembrie – ora 16.00)
Înregistrează-te
InCites B&A pentru bibliotecari (Joi 4 noiembrie – ora 16.00)
Înregistrează-te
InCites B&A pentru clasamente universitare (Joi 4 noiembrie – ora 12.00)
Înregistrează-te
InCites B&A pentru analiști (Vineri 5 noiembrie – ora 12.00)
Înregistrează-te

Obține o imagine de ansamblu cu sesiunile on-demand
Urmărește sesiunile noastre la cerere

Sesiunile noastre la cerere (on-demand)
Selecția noastră de seminarii web la cerere este disponibila in cazul in care ai
ratat un webinar sau ai nevoie de o reamintire a caracteristicilor unui
instrument.
Alege limba, filtrează după soluția de interes și urmărește sesiunea oriunde,
oricând.

Urmărește sesiunile noastre la cerere

Descoperă și celebrează
giganții cercetării
Vezi Citation Laureates din 2021
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