PLATFORM AND CONTENT
OF WEB OF SCIENCE & INCITES
Accelerate Research Discovery with Web of Science
Better Inform Research Assessment with Journal
and Highly Cited Data

1) Citations and the importance of citing references
2)





The Web of Science platform
Discover the Web of Science Universe
Moldavian research in Web of Science (national / European / international analysis)
Extended Open Access content in Web of Science
Discover emerging sources across the globe with Emerging Sources Citation Index

3) Main functions of the Web of Science platform
4)




Uncover Research Using the Web of Science Core Collection
Discover research published in highly selected and high quality content
Discover relevant papers using the Citation Network
Search for a more rounded view of an area of interest using the All Databases search

5)




Improve Identification of the producers of research
Improve author identification by searching for ORCID and ResearcherID
The importance of using an Author ID
Retrieve optimal output for institutions using Organization-Enhanced

6)




Journal Evaluation with Journal Citation Reports
The meaning of the Impact Factor and its appropriate application
Measure influence and impact at the journal and category levels
identifying the most impactful journals (WoS, JCR, ESI and InCites)

7) Identify Producers of Highest Cited Research with Essential Science Indicators
 Determine who is publishing the ‘hottest’ research in a field
 How to identify trending research with Research Fronts
8) Incites Introduction, Incites for Evaluation Purposes
 Find out what is your institution productivity over time and how it compares to peer
institutions

PLATFORMELE WEB OF SCIENCE &
INCITES
Accelerarea activității de cercetare prin Web of Science
Ameliorarea evaluării activității de cercetare cu Journal
and Highly Cited Data
1) Citări și importanța citării referințelor

2) Platforma Web of Science
 Descoperiți universul Web of Science
 Cercetarea Moldovenească în Web of Science (la nivel național / european /
internațional)
 Acoperire extinsă Open Access în Web of Science
 Descoperiți surse emergente din întreaga lume cu Emerging Sources Citation Index
3) Principalele funcții ale platformei Web of Science
4)
•
•
•

Accelerarea activității de cercetare folosind Web of Science
Descoperiți cercetarea publicată într-un conținut selecționat și de înaltă calitate
Descoperiți documente relevante prin Citation Network
Obtineți o imagine mai largă prin căutarea All Databases

5)
•
•
•

Îmbunătățirea identificării producătorilor de cercetare
Îmbunătățiți identificarea autorilor prin instrumentele ORCID și ResearcherID
Importanța utilizării unui Author ID
Obțineți rezultate optime legate de instituții cu Organization-Enhanced

6)
•
•
•

Evaluarea revistelor cu Journal Citation Reports
Ce inseamnă Impact Factor și aplicarea sa corespunzătoare
Măsurați influența și impactul la nivelul revistelor și categoriilor
Identificarea revistelor cu cel mai mare impact

7) Identificați producătorii celor mai citate lucrări cu Essential Science Indicators
• Determinați cine publică cele mai importante lucrări intr-un domeniu de cercetare
• Cum să identificăm cercetarea populară cu Research Fronts

8) Introducere în Incites; Incites pentru evaluare
• Aflați care este productivitatea instituției dvs. în timp și cum se compară cu instituții
asemănătoare

