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Căutarea în bazele de date >> Web of Science 

 

Căutarea după subiecte 

 

Pentru a efectua o căutare după subiect, folosiți opțiunea „Basic search”. Puteți face căutarea 

după un cuvânt, o frază sau o listă de cuvinte sau fraze (legate prin operatorii booleeni OR, AND 

sau NOT). Scrierea frazelor se face între ghilimele. 

Aveți posibilitatea să faceți căutarea într-o anumită bază de date sau o listă de baze de date WoS 

(selecția se face în partea de jos a ecranulu) sau puteți filtra perioada de publicare. 

 

  

Lista de subiecte 
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Lista de rezultate 

 

 

Rezultatele pot fi ordonate după data de publicare, numărul de citări, relevanță, autor, titlul 

publicației gazdă etc.  

Lista de rezultate poate fi exportată într-un format compatibil cu un manager de referințe, Excel, 

transmisă prin e-mail etc.  

Utilizatorii pot configura alerte în funcție de criteriul de căutare folosit. Acest serviciu permite 

transmiterea de notificări atunci când apar noi articole sau citări legate de un anumit subiect, 

articol sau autor. 

Opțiunea „Search history” permite utilizatorilor accesul la istoricul căutărilor (de pe stația de lucru 

de unde s-au efectuat căutările în baza de date). 

Opțiunea „Marked list” poate fi folosită cu succes pentru căutări succesive care folosesc același 

criteriu. Selectarea articolelor de interes pentru fiecare căutare efectuată și adăugarea în „Marked 

list” are ca rezultat final obținerea unei liste care poate fi de folos mai târziu. Salvarea rezultatelor 

se face în cadrul unei sesiuni de interogare a bazei de date. Pentru a avea acces mai târziu la 

articolele salvate, trebuie să configurați un cont personal în WoS. 

Folosind opțiunea „Clear” puteți elimina articolele salvate în „Marked list”. 

 

Lista de rezultate 

Criteriul de căutare 

Numărul de 

citări/articol 
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Articolele salvate în Marked list 

 

 

 

  

 

Salvarea articolelor 

Eliminarea articolelor 

din „Marked list” 

Exportul articolelor 

Elementele pe care le 

putem salva în 

referința bibliografică 


