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Căutarea în bazele de date >> Web of Science 
 

Căutarea după autor 
 

Pentru a efectua o căutare după autor, folosiți opțiunea „Author search”. Puteți face căutarea 
după nume sau după identificatorul ResearcherID, dacă îl cunoașteți.  

Pentru căutarea după nume, completați după modelul indicat (numele de familie și inițiala 
prenumelui sau prenumele). Folosiți opțiunea „Include alternative name” pentru a combina 
diferite versiuni ale numelui de autor (baza de date va sugera acest lucru, în timp ce scrieți). 

 

Apăsați pe butonul „Find”. 

Căutarea după nume, identificatorul 
ResearcherID sau ORCiD 

Versiuni ale 
numelui de autor 
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Lista de rezultate 

 

Veți obține o listă de rezultate care reprezintă profiluri de autor. Dacă obțineți mai multe profiluri 
care se referă la același autor, rezultatele pot fi combinate, prin selectarea lor și apăsarea pe 
butonul „View combined record”. 

 

 

 

Înainte de a combina rezultatele, verificați cu atenție dacă este vorba despre același autor (lucrări, 
afilieri, domenii). 

În mod normal, ar trebui să existe un profil unic de autor în WoS. Prin urmare, dacă sunt mai 
multe profiluri ale aceluiași autor, autorul sau bibliotecarul, poate sesiza Clarivate Analytics 
pentru a corecta acest lucru (folosind opțiunea „Claim this author”).  

Versiuni ale 
numelui de autor 
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Analiza profilului de autor din WoS 

 

Din profilul de autor se pot extrage următoarele informații: 

• numărul de lucrări indexate în WoS; 
• indicele Hirsch; 
• numărul total de citări; 
• numărul total de articole care citează autorul căutat. 

 

 

  

Afilierile 
autorului 

Versiuni ale 
numelui 

Lista lucrărilor 
indexate în WoS 

Indicatorii 
bibliometrici 

Identificatorul 
ResearcherID 
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Analiza indicatorilor bibliometrici 

 

Folosind opțiunea „View full citation report”, puteți vizualiza detaliat indicatorii bibliometrici 
furnizați de WoS: 

• Numărul de lucrări indexate; 
• Indicele Hirsch; 
• Media citărilor pe articol; 
• Numărul total de citări; 
• Numărul total de citări fără autocitări; 
• Numărul total de articole care citează articolele autorului; 
• Numărul total de articole care citează articolele autorului, fără autocitări. 

 

Evoluția anuală a citărilor 
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Analiza citărilor pe articole 

 

Autorul sau utilizatorul poate selecta perioada privind analiza citărilor sau poate extrage citările 
din ultimul an. Rezultatele pot fi tipărite, transmise prin e-mail sau salvate în calculator (Excel sau 
text) – opțiunea este disponibilă în partea de jos a ecranului. 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada aferentă 
analizei citărilor 

 

Numărul total de 
citări/articol/an 

Media 
citărilor/articol 
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