Rezultate Essential Science Indicators (ESI) - actualizare la data de 11
ianuarie 2018
Conform actualizării din 11 ianuarie 2018 (a cincea actualizare pentru anul 2017 şi prima apariție din
anul 2018) care acoperă o perioadă de 10 ani şi 10 luni (1 ianuarie 2007 – 31 octombrie 2017), Universitatea
de Vest din Timişoara se poziționează pe locul 6 la nivel naţional (din 15 de instituţii listate) şi pe locul 2284
la nivel internaţional (din 5701 de instituţii listate) în această sinteză periodică realizată la nivelul
universităţilor şi institutelor de cercetare. Alături de Universitatea de Vest din Timișoara, sunt prezente în
sinteza ESI şi 2 universităţi din Consorțiul Universitaria: Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și
Universitatea din București.
Essential Science Indicators este un instrument de analiză care identifică performanțele obţinute prin
activitatea de cercetare ştiinţifică şi reprezintă o compilare unică a statisticilor de performanță și a tendințelor
extrapolate din numărul de articole publicate în jurnale științifice și citările acestor articole. ESI analizează mai
mult de 12 milioane de articole din mai mult de 12.000 de jurnale din întreaga lume pentru a clasifica
publicațiile şi citările autorilor, instituțiilor, țărilor și jurnalelor.
Indicatorii de performanţă ai Essential Science Indicators sunt: Web of Science Documents – Numărul
total al lucrărilor din ultimii 10 ani; Cites – Numărul total al citărilor primite de lucrările din Web of Science;
Cites/Paper – Rezultatul obţinut în urma împărțirii numărului total al citărilor lucrărilor la numărul total al
lucrărilor; Top Papers – Suma dintre „hot papers” şi „highly cited papers”, mai exact, numărul de citări
primite pe parcursul celei mai recente perioade de două luni de către cele mai bune 0,1% din lucrările din
ultimii doi ani, plus numărul de citări primite de cele mai bune 1% lucrări pe parcursul ultimilor 10 ani. Dacă
o lucrare intră atât în categoria „hot papers”, cât şi în categoria „highly cited papers” este numărată o singură
dată.
Mai multe informaţii: https://esi.incites.thomsonreuters.com/IndicatorsAction.action
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