
SERVICIUL RESURSE INFORMATIONALE. BIBLIOGRAFIE BC USM  

23 января 2018 г. 

Web of Science 

Stimate utilizator Web of Science, 

  

Clarivate Analytics sunt bucuroși să anunțe cursurile online din luna ianuarie.  Vom prezenta o 

varietate de webinare de câte 45 de minute prin care veți afla mai multe informații despre 

soluțiile noastre și cum să le folosiți într-un mod eficient.    

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

eliberat participantilor.   

 Pentru a vedea calendarul evenimentelor vă rugăm să dați click aici. 

SUBIECTELE PREZENTATE ÎN IANUARIE 

 (1)   Aflați cum Clarivate creează milioane de noi linkuri către articolele Open Access 

pentru a sprijini revoluția Open Science (22 ianuarie ora 15.00 - 15.45) 

         Clarivate Analytics se angajează să își extindă accesul la materiale Open Access legale. 

Experții noștri vor prezenta instrumentele care permit descoperirea și analiza materialelor Open 

Access. 

        Aflați cum să accesați conținutul Full Text care depășește conținutul la care este 

abonată  instituția dvs.  

        Urmăriți și analizați peisajul Open Access al instituțiilor, țărilor și revistelor, cu metrici 

și indicatori inteligenți. 

 Înregistrați-vă aici 

  

(2)   Aflați cum să creați și să lucrați cu seturi de date personalizate în InCites (25 

ianuarie ora 15.00 - 15.45) 

         Experții noștri vor prezenta tipurile de date utilizate in InCites și cum se poate construi un 

set de date personalizat dintr-o varietate de surse (Web of Science, PubMed și ORCID) 

        Aflați cum să analizați și să gestionați seturile de date personalizate în InCites. 

        Aflați cum să exploatați îmbunătățirile recente InCites (Author count threshold, noi 

vizualizări și journal quartiles). 

 Înregistrați-vă aici  

http://clarivate.libcal.com/calendar/wos-incites-training/?cid=5499&t=m&d=0000-00-00&cal%5B%5D=5499
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t865971fc279d924b48f807188355d217
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t6c9fefcb84997ca974382f56dd9a0ddc
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(3)   Aflați cum să dezvoltați o bibliotecă de referințe și să vă gestionați referințele cu 

EndNote Online (26 ianuarie ora 15.00 - 15.45) 

         Experții noștri vor explica cum obțineți un cont online EndNote 

        Aflați cum EndNote poate captura referințe dintr-o varietate de surse (Web of Science, 

conexiuni online, Google Scholar, importuri) 

        Aflați cum organizați referințele în grupuri și să le editați 

        Descoperiți modul în care EndNote Manuscript Matcher poate ajuta la luarea deciziilor 

cu privire la locul de publicare a manuscrisului pe baza sugestiilor revistelor și a indicatorilor 

JCR. 

 Înregistrați-vă aici  

Alte resurse online Clarivate Analytics 

         Clarivate Libguides http://clarivate.libguides.com/home 

        Web of Science You Tube Channel https://www.youtube.com/user/WoSTraining 

        Mai multe informații despre Web of Science http://wokinfo.com 

        Alăturați-vă grupului nostru Incites Google Group  

 Web of Science Trust the difference 

 

Informaţie, consultanţă: 

V. Musteaţă,  

Serviciul „RIB” BC USM 

Tel.: 067560296 
 

 

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t4ae61e83d2bec10b3d1baec4736ae49e
http://clarivate.libguides.com/home
https://www.youtube.com/user/WoSTraining
http://wokinfo.com/
https://groups.google.com/forum/?elqTrackId=0cbf57c7650b4d1f81b59c5ae56b7588&elqaid=4313&elqat=2#%21forum/incites-user-group

