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http://scholar.google.com/

Academic Google sau Google Scholar este un motor de căutare

disponibil gratuit, care oferă căutare de tip text-integral de

publicaţii ştiinţifice în toate formatele şi disciplinele. Sistemul

funcţionează din noiembrie 2004. Indexul Google Scholar

include cele mai multe reviste on-line din Europa şi America a

celor mai mari publicaţii ştiinţifice.

1. Google Scholar permite căutarea în literatura ştiinţifică;

2. Cu Google Sholar urmăreşti referinţele bibliografice la

propriile articole, este permisă vizualizarea productiei

ştiintifice a unei persoane, însă indicii bibliometrici (ex. H-

index) este vizibil doar de către autor – pe baza unui cont

Google (gmail), sau cu acordul acestuia, în cazul în care

profilul său devine public.

http://scholar.google.com/


Crearea profilului în Google Scholar 

1. Din browser (internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, etc.) se 

accesează adresa scholar.google.com

2. Comanda Sign in (Conectaţi-vă) – user name şi parola contului de 

Gmail

http://scholar.google.com/

scholar.google.com


2.1. căutare Google Academic

Pădureac Lidia



3.   Comanda My citations (Citatele mele) – se completează 

datele personale (Pasul 1);



4. După completarea datelor personale se va genera o fereastră

care va cuprinde o listă de articole;

5. Comanda Add articles (Adăugaţi articole) – sunt selectate 

articolele care aparţin persoanei vizate şi comanda Add

(Adăugaţi) (Pasul 2);

Pasul 3



6.     În profilul autorului se poate vizualiza indicele Hirsch

• Dacă sunt articole multiplicate – Merge (Fuzionează)

• Ulterior se pot adăuga articole – Add (Adăugaţi)

7.    Profilul poate fi făcut public – Make it public





În profilul autorului se poate vizualiza articolul full-text, 

sursa şi la necesitate articolul poate fi descărcat în PDF. 



În profilul autorului pot fi urmărite articolele noi 

sau referinţele apărute. 



În profilul autorului pot fi adăugate articolele manual, 

tastând Adăugaţi un articol manual.



Dacă în profil este un articol pe care doriţi să-l eliminaţi 

(el nu Vă aparţine), îl bifaţi, apoi tastaţi Ştergeţi.

Selectaţi articolele pe care 

doriţi să le eliminaţi. Apoi, 

alegeţi opţiunea „Ştergeţi” din 

meniul Acţiuni.





Pentru a exporta un articol, îl bifăm şi tastăm Exportaţi. 

Alegem softul de referinţe: BibTex, EndNote, RefMan, 

CSV.





Interval personalizat - an





Publish or Perish este un soft destinat analizei citărilor

pentru calcularea impactului cercetărilor ştiinţifice. Poate fi

descărcat gratuit pe calculator, fiind disponibil pentru sistemele

de operare Linux, Windows, Mac.

Acest software este disponibil gratuit pe pagina web a

prof. Anne Wil HARZING, specialist în management

internaţional la Universitatea Melbourne din Australia (Harzing

A.-W., 1997-2009).

Publish or Perish

http://www.harzing.com/resources/publish-or-perish

http://www.harzing.com/resources/publish-or-perish


Instalarea

1. Cu ajutorul unui motor de căutare se caută „Publish or Perish”.

2. Accesează 

http://www.harzing.com/resources/publish-or-

perish.

Selectează una din 

versiunile compatibile 

cu sistemul tău de 

operare

http://www.harzing.com/resources/publish-or-perish


3. Dacă aţi ales versiunea Windows, faceţi clic pe 

Publish or Perish installer for Windows.

http://www.harzing.com/download/PoPSetup.exe


4. Alegeţi locul unde se va salva soft-ul dat în calculatorul 

personal. 

5. Dublu click pe PoP.Setup.exe

pentru a termina instalarea, 

din câteva click-uri urmaţi 

paşii indicaţi în fereastră.

6. Instalarea s-a efectuat. 



Interfaţa

Zona de interogare

Zona indicatorilor bibliometrici

Panou de 
navigare

Zona rezultatelor găsite



Revenire



Data când se efectuază 
căutarea



Căutarea după autor

Completaţi în casetă Authors 

name numele autorului căutat. 

Tastaţi butonul Lookup ,

se va căuta direct cu 
Google Scholar.



h –index: 2

g – index: 2

hi,norm – : 2

hi, annual: 

0.29

Autori, reviste, toate cuvintele, oricare cuvinte, nici unul dintre cuvinte, fraze



Selectarea Numelor care nu 

aparţin



Completaţi în casetă Journal 

title titlul revistei căutate şi

Numele .

Căutare după titlul publicaţiei



Completaţi 

în casetă 

ISSN-ul

revistei 

căutate. 

Căutare după ISSN-ul publicaţiei



Completaţi în casetă ISSN-ul 

revistei căutate şi Numele .

Căutare după ISSN-ul publicaţiei şi nume



Căutări combinate

Pot fi indicaţi mai mulţi termeni 

ale căutării. 



Clik dreapta pe un document

Open in Browser. 



Clik dreapta pe un document

Open Citations in Browser. 



Clik stânga pe PDF



Clik dreapta pe un document

Lookup Citations in Publich 

or Perish. 



Publicare, distribuitor şi forma



Clik dreapta Cite

Importăm în EndNote. 



Clik dreapta More

View as HTML. 



Clik My Library. 



Dacă nu este lucrarea ta o 

bifezi şi o ştergi 



Gagim Ion 



Export excel
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Acest software utilizează Google Scholar pentru

a obţine referinţele, sursele care citeazăşi apoi le

analizează prezentând următoarele statistici:

 numărul total de lucrări; 

 numărul total de citări; 

 numărul mediu de citări pe articol; 

 numărul mediu de citări pe autor; 

 numărul total de lucrări al autorului; 

 numărul mediu de citări pe an; 

 indexul Hirsch şi parametrii de legătură; 

 indexul G al lui Egghe; 

 indexul H contemporan; 

 importanţa vârstei în rata de citare; 

 două variaţii ale indexului individual H; 

 o analiză a numărului de autori pe lucrare.



Măsoară simultan calitatea şi sustenabilitatea impactului

cercetărilor cadrelor didactice şi extinde diversitatea

cercetărilor. Se bazează pe distribuţia citărilor primite de

publicaţiile cercetătorului (idee lansată la începutul lunii august

2005, sub forma unui preprint pe internet de către Jorge

HIRSCH, fizician în Departamentul de Fizică al Universităţii

din California, San Diego, SUA).

h index

g index
Pentru a depăşi deficienţele indicelui h, Egghe a propus indicele

g pentru a măsura productivitatea cercetătorilor bazată pe

publicaţiile lor (Egghe L., 2006). Acest indice utilizează

distribuţia citărilor primite de publicaţiile cercetătorului ca

bază de calcul dar dă mai mare greutate celor mai citate

lucrări.

INDICATORI BIBLIOMETRICI – ARTICOLE / AUTORI



Indexul h contemporan adaugă o greutate legată de

vîrsta fiecărui articol citat al unui cercetător.

hc index

hi norm

Indexul reprezintă o modificare a indicelui h formulată

de cei care au produs şi dezvoltat Publish or Perish. Este

calculat ca un indice h normalizat de contul citărilor.



Mai multe detalii legate de utilizarea softului

Publish or Perish 

http://www.harzing.com/pophelp/using.htm

http://www.harzing.com/pophelp/using.htm


Este complet GRATUIT şi accesibil doar cu cîteva clickuri.

Obţine rapoarte de analiză în cîteva secunde a textului verificat afişînd toate site-

urile sursă de unde a fost copiat conţinutul. 

Cum se verifică un text sau articol de plagiat?

Copiaţi şi adăugaţi conţinutul necesar pentru verificare de plagiat şi apăsaţi butonul 

Verificaţi Unicitate Text 

Limita maximă admisă pentru fiecare verificare de text este de 1500 de cuvinte.

http://anti-plagiat.info/



Înca din sec. al XIX-lea, fizicianul André Marie Ampère 

(1775 - 1836) a propus, folosirea notaţiei zecimale ca un 

cod de exprimare a conceptelor intr-o clasificare

documentară. 

Propunerea a fost popularizată de bibliotecarul american 

Melvil Dewey (1851-1931), la sf. sec. XIX. Dezvoltată la 

biblioteca Colegiului Amherst (Massachusetts) schema a 

fost publicată intr-o primă ediţie (întitulată clasificare şi

index de subiecte) de numai 10 pagini de tabele care 

conţineau 919 diviziuni. Întroducerea indicilor de minim trei

cifre şi a punctului zecimal după cele trei cifre a dus la 

dezvoltarea schemei şi la răspîndirea ei rapidă.

În anul 1895 un pas mai departe a fost  făcut de Paul Otlet

(1868-1944), avocat belgian şi Henry La Fontaine (1854-

1943). Ei au lucrat la proiectul unui Repertoriu Bibliografic 

Universal care intenţiona să devină un index de clasificare 

complet pentru toate informaţiile publicate. 



1. BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO” din Bălţi : Raport de 

activitate 2013. Bibl. Şt, Centrul Managerial ; resp. de ed. E. Harconiţa. Bălţi, 2013. 143 p. : scheme, tab., 

fotogr. ; http://libruniv.usarb.md

2. CHERADI, Natalia. Publish or Perish şi Google Scholar – instrumente moderne pentru analiza impactului

cercetătorilor. In: Buletinul ABRM. 2011, nr. 1 (13), pp. 27-30.

3. HĂBĂŞESCU, Angela. Google Scholar : Expoziţie PowerPoent / Angela Hăbăşescu. – Bălţi, 2016. 17 sl. 

4. HĂBĂŞESCU, Angela. Analiza citărilor şi măsurarea factorului de impact cu Publish or Perish : Expoziţie 

PowerPoent / Angela Hăbăşescu. – Bălţi, 2016. 17 sl. 

5. NAGHERNEAC, Ana, SCURTU, Elena. Performanţa cercetării ştiinţifice a universitarilor bălţeni : studiu

scientometric [on-line] [accesat 23. 10. 2015]. Disponibil : http://www.slideshare.net/libruniv/performana-

cercet-publish ; Bibliouniversitas@ABRM.md [on-line]. 2014, nr 2. ISSN 1857-4920. Disponibil: 

http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/buniv.html

6. ROBU, Ioana. Bazele de date scientometrice : Expoziţie PowerPoent / Ioana Robu. – Cluj, 2016. 18 sl. 

7. SCURTU, Elena, FOTESCU, Maria. Aplicarea indicilor scientobibliometrici în estimarea valorii

cercetătorilor. In: Confluenţe Bibliologice, 2013, nr 3-4, pp. 22-29.

8. STAVER, Mihaela. Evaluarea rezultatelor și performanței în cercetare. Factorul de impact. Elemente de 

scientometrie : Expoziţie PowerPoent / Mihaela Staver. – Bălţi, 2016. 26 sl. 

9. Программа Publish or Perish [on-line] [accesat 14. 06. 2017]. Disponibil

http://www.openscience.in.ua/publish-or-perish.html

REFERINŢE 

http://libruniv.usarb.md/
http://www.openscience.in.ua/publish-or-perish.html


Formatori: 

Elena ŢURCAN, bibliotecar

elturcan@gmail.com

Bălţi, 2017

mailto:elturcan@gmail.com

