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Publish or perish! 
 
Comunicare științifică     

  one-to-many 

  many-to-many    

 

Evaluare profesională 

individuală 

 

Promovare în carieră 

 

Evaluare instituțională  

 

Clasificarea universităţilor la 

nivel internaţional 

(Times Higher Education; 

Shanghai – ARWU) 

 

Acordarea unor granturi și alte 

tipuri de finanțare 

 

 

Cercetarea încotro? 
La nivel mondial 

 
7,8 mil. cercetători 
 
1.270.425 publicații 
științifice 
 
28.100 publicații șt. STM 
peer-reviewed lb. 
engleză 
 
DOAJ – 9075 titluri 
 
ROAR – 3628 depozite 
instituționale 
 
CrossRef 71 mil. DOI 
 
TR – Journal Citation 
Reports 2016 
 
     11.365 reviste      
     stiințifice / 81 țări 
 
 

Impact Factor, 5 years IF, Immediacy Index, Eigenfactor, h-index 



Cercetarea încotro? 
 

Declarația de la San Francisco cu privire la Evaluarea Cercetării  2012 
DORA – Declaration on Research Assessment 

 
 semnată de peste 500 de organizaţii şi 12.000 de cercetători individuali; 

 

 face recomandarea ca indicatorii de evaluare a revistelor ştiinţifice, aşa cum 
este factorul de impact să nu fie folosiţi ca o măsură surogat a calităţii unui 
articol ştiinţific individual, a contribuţiei ştiinţifice a unui cercetător şi nici să 
nu reprezinte un element determinant în procesul de angajare, de promovare 
sau finanţare;  

 

 recomandă cercetătorilor să utilizeze o gamă variată de indicatori în 
evaluarea producţiei ştiinţifice. 

 



Cercetarea încotro? 
Manifestul de la Leiden, septembrie 2014 

Leiden Manifesto for Research Metrics 

 

10 principii care se constituie în recomandări pentru evaluarea cercetării în lumea academică: 

 

 

 



Cercetarea încotro? 

 

Science 2.0: Science in transition 

 
 În 2015, Comisia Europeană, în materialul Science 2.0: Science in 

Transition, abordează problema inadecvării aplicării indicatorilor 
scientometrici tradiţionali la rezultatele cercetării obţinute în cadrul 
Open Science, propunând luarea în discuţie a unor indicatori 
alternativi care să nu îi înlocuiască pe cei tradiţionali, ci doar să îi 
completeze.  

 

 Este sugerată ideea că termenul altmetrics se referă la substituţie şi că 

addmetrics ar fi un termen preferat. 

 



Amsterdam Call for Action on Open Science 
Conferinţa “Open Science – from Vision to Action” 4-5 aprilie 2016 

 

A fost elaborat un document - apel, prin care comunitatea ştiinţifică defineşte 
12 linii concrete de acţiune, grupate în 5 mari teme, în vederea  tranziţiei  
rapide către Open Science, în acord cu European Open Science Agenda.  

1. Inlăturarea barierelor din calea ştiinţelor deschise; 

2. Dezvoltarea infrastructurilor de cercetare; 

3. Crearea şi promovarea stimulentelor pentru ştiinţele deschise, 

4. Abordarea integrată a politicilor pentru ştiinţele deschise; 

5. Stimularea şi incorporarea ştiinţelor deschise în ştiinţă şi societate. 

 

În cadrul primei teme, căile de acţiune sunt:  schimbarea modului de evaluare 
şi a sistemului de recunoaştere şi stimulare în ştiinţă, facilitarea procesului de 
extragere date şi text din conţinut (text & data mining) şi abordarea unei 
viziuni noi cu privire la drepturile de proprietate intelectuală. 

 



Indicatori alternativi de măsurare a impactului cercetării 
 Procesul de publicare într-una din  cele peste 11.000 de reviste indexate ISI este foarte 

anevoios şi greu accesibil pentru cercetători.  

 Citările se acumulează greu şi într-un timp relativ mare. Există aşa numitul “evaluation 

gap” între criteriile de control al calităţii ştinţifice şi impactul cercetării în societate. 

 Drept urmare, cercetătorii, îndeosebi cei tineri,  şi-au îndreptat atenţia către spatiul Web 

unde există o multitudine de instrumente de publicare, gestiune și partajare a articolelor 

științifice, la nivelul rețelelor social media  și a platformelor academice sociale. 

 



80% din cercetătorii britanici au un cont pe platformele sociale, 13% dintre 
aceştia apelează în mod frecvent la  platformele Web 2.0 în scopul 
comunicării ştiinţifice, în timp ce 45% utilizează ocazional aceste 
instrumente. 
       Studiu realizat în 2010, cu privire la gradul de acceptare a instrumentelor Web 2.0   
       pentru comunicarea ştiinţifică 

 

10% din doctoranzii britanici au un cont Twitter pentru cercetare.  
             Researchers of tomorrow annual report: [online]. 2009-2010.  

 

La nivel global există o cantitate extrem de mare de informaţie, pe care un 
cercetător, un student sau un profesor nu o poate acoperi în totalitate.  
(90% din articolele şiinţifice  din domeniile umaniste nu sunt citate, 50% nu sunt citite decât de autorii lor, de referenţi şi editori 
- Meho, Lockman, 2007); 

40,6% din articolele publicate în revistele ştiinţifice de top, din domeniile ştiinţă au fost citate în perioada 2002 - 2006, Peter 
Jacso, 2009) 

 De aceea, sunt necesare filtre cu ajutorul cărora să se realizeze o selecţie 
riguroasă a surselor relevante şi semnificative. 
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Sursa: I-Metrics: biblio-, web-, alt & usage metrics  

“Când o măsură devine un scop în sine, atunci aceasta încetează să mai fie o bună 
măsură”.  Legea lui Goodhart G
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Ce este indicatorul alternativ și ce măsoară? 
Altmetrics sau Article-Level Metrics 

 



Ce este indicatorul alternativ și ce măsoară?  
Altmetrics sau Article-Level Metrics 

 
 Este o măsură a gradului de diseminare a rezultatelor cercetării. Nu este un indicator webometric.  

 

 Este un mijloc de construcţie şi optimizare a identităţii digitale , fapt care devine din ce în ce 
mai mult o cerinţă obligatorie. 

 

 Oferă o imagine  dinamică asupra nivelului de interes și atenție față de un produs științific. Este 
un mijloc de “crowdsourcing” pentru peer-review. 

 

 Diferenţa majoră între metoda veche şi cea nouă de evaluare a cercetării constă în faptul că 
analiza se realizează la nivel de articol ştiinţific şi nu la nivel de revistă ştiinţifică care agregă o 
multitudine de articole.  

 

 Analiza se extinde asupra unei game largi de produse științifice: prezentări, seturi de date, 
capitole de carte, cărţi, comunicări ştiinţifice la conferinţe, teze şi disertaţii, postere, patente, studii 
clinice, interviuri, postări pe bloguri, pagini web, coduri sursă, video, scrisori 

 

 Este luată în considerație și nanopublicarea prin care  o unitate de citare este un argument, un 
paragraf și nu un articol integral. 
 

 

 
“Esenţa cunoaşterii rezidă în scoaterea din ascundere (Entbergung) a fiinţării.” Heidegger 



Surse de colectare date 



                          Acţiuni/Categorii de surse 
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Tipuri de consumatori de informație  care 

contribuie la calculul indicatorilor 

 
 Consumatori de informaţie care fac parte din 

publicul general 

     Consumatori de informaţie profesionişti care fac 
parte din publicul specializat 

Consumatori de informaţie care fac parte din 
agenţii guvernamentale, instituţii 

neguvernamentale şi non-profit, instituţii publice  



Mod de calcul 
 

 

Scorul Altmetrics acordă 

o anumită pondere 

diferitelor  surse online 

care au  

înregistrat informaţii  

despre un produs  

digital publicat online. 



Avantaje 

Semnalarea pe Twitter apare în proporţie de 15% în ziua publicării articolului, 39% în 

săptămâna publicării şi 56% în luna în care articolul a fost publicat. 

 

Sunt user-friendly, au o reprezentare grafică atractivă și 
clară. 

Multitudinea surselor din care se 

colectează datele oferă posibilitatea 

de triangulare adică de coroborare a 

informaţiilor provenite din surse 

independente, multiple. 

 
Indicatorii alternativi utilizează cu 

precădere datele deschise ceea ce 

conduce la o transparenţă ridicată a 

evaluării, ceea ce prezintă un 

avantaj faţă de indicatorii 

convenţionali care se bazează pe 

articolele disponibile prin 

abonament. 

 

Indicatorii alternativi au avantajul 

că măsoară impactul rezultatelor 

cercetării asupra publicurilor din 

afara comunităţii ştiinţifice, adică 

evidenţiază conexiunile între 

cercetarea academică şi populaţia 

non-academică. 



Controverse 
 

 Like-urile sau mențiunile pot fi jucate/cumpărate. 

 

 Nu există standarde care să uniformizeze modul de calcul al acestor indicatori. 

 

 Scorul atribuit unor lucrări recent apărute poate fi mai mare față de lucrările mai vechi, 
lucru datorat  faptului că în social media se discută despre ceea ce se publică în prezent.  

 

 Distribuţia atenţiei online este asimetrică, similară distribuţiei citărilor, fiind determinată 
de fenomenul de avantaj cumulativ sau “ataşament preferenţial”, cunoscut şi ca “efectul 
Matei” descris de sociologul Robert Merton. 

 

 Cantitatea nu implică calitate. 

 

 Indexul Kardashian – măsură a discrepanţei dintre profilul online şi profilul ştiinţific al 
unui cercetător, care se bazează pe comparaţia între numărul de followers de pe Twitter şi 
numărul de citări. 



   Altmetrics, ImpactStory, PLoS ALM, PlumX 

 



 
Altmetrics 

 
 
 
 
 
 Lansat în 2011; 

 Aparține companiei DigitalScience, parte a grupului  

         Macmillan; 

 Platform as a Service (PaaS); 

 Altmetrics Bookmarklet 
poate fi integrat prin API 
în diferite platforme  
online științifice,  
în Website-uri personale, 
în CV-uri online, în  
cataloage de nouă  
generație (Primo), în  

        ImpactStory. 
Poate fi integrat în browser-ul 

Internet.  
 

Scorul Altmetrics este reprezentat   

sub formă numerică într-un cerc cu 

margini colorate în funcţie de 

ponderea pe care o au sursele din 

care au fost colectate datele, aceste 

surse fiind detaliate într-un tabel 

care însoţeşte “Altmetrics donut”. 

 
 



Altmetrics 
 
Sistemul afişează detalii despre datele agregate, despre distribuţia 
geografică a surselor , despre  categoriile de utilizatori care au contribuit cu 
comentarii, like-uri, tweet-uri etc. la evaluarea articolului. 
- 



Altmetrics 
 
Este integrat în Summon, Taylor & Frances, Wiley, Sage, Elsevier, Springer, 
Nature Publ. Group. Poate fi integrat în depozite instutuționale (inclusiv 
DSPACE), e.g. University of Warwick WRAP. 



  
http://wrap.warwick.ac.uk/3695/ 

http://wrap.warwick.ac.uk/publications/ 

 

http://dx.doi.org/10.1136/jech.2009.103002
http://dx.doi.org/10.1136/jech.2009.103002
http://wrap.warwick.ac.uk/publications/
http://wrap.warwick.ac.uk/publications/


ImpactStory 
 
 Lansat în 2011 de Sloan Foundation UK 

 

 Instrument open-source, gratuit 30 zile, taxă lunară 
 

 Este destinat cercetătorilor individuali care trebuie să se înregistreze, obligatoriu, în 
ORCID - Open Researcher and Contributor ID, pentru a obţine un identificator digital 
unic de cercetător (de 16 digiţi), care se obţine simplu, accesând site-ul  http://orcid.org/ şi 
furnizând numele şi adresa e-mail.  

 

 Cercetătorul îşi construieşte propriul profil prin încărcarea tuturor produselor ştiinţifice 

din sursele unde se regăsesc acestea (Figshare, Slideshare, Github, Google Scholar, Open 

Access Journals, etc.), inclusiv produsele individuale, nepublicate încă. 

 

 ImpactStory furnizează 2 categorii de indicatori: indicatori care indică impactul academic 

(citări Scopus, cititori Mendeley, bookmarke-uri CiteUlike) şi indicatori care indică 

impactul public (Twitter, bloguri etc.). 
 
 

http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/


http://v1.impactstory.org/CarlBoettiger 
 

Impact 
academic 

Impact public 

http://v1.impactstory.org/CarlBoettiger
http://v1.impactstory.org/CarlBoettiger


PLoS ALM 
 Lansat în 2009, atribuit tuturor articolelor din PLoS publicate din 2003. 

 

PLoS este Open Access, având IF = 3, 057 si Eigenfactor = 1,81924 (cel mai mare scor din JCR) 

 



Articol din PLoS – vizualizare indicatori 
http://journals.plos.org/plosone/article/metrics?id=10.1371/journal.pone.0077579 

 

http://journals.plos.org/plosone/article/metrics?id=10.1371/journal.pone.0077579
http://journals.plos.org/plosone/article/metrics?id=10.1371/journal.pone.0077579


PlumX 
• Lansat în 2012, achiziţionat în ianuarie 2014 de EBSCO. 

 

• Disponibil pe bază de abonament la nivelul unei instituții. 

 

• Poate fi aplicat într-o organizaţie, pentru a determina impactul rezultatelor 
cercetării la nivel de instituţie, dar şi pe departamente, facultăţi, laboratoare, 
centre de cercetare şi cercetători. “Tablou de bord instituțional”. 

 

• PlumX permite crearea unui profil de utilizator la nivelul fiecărei structuri şi 
la nivel de cercetător, profil care poate fi integrat în pagina Web a instituţiei 
sau în  depozitele instituţionale şi platformele digitale implementate. PlumX 
poate agrega datele provenite din paginile Web ale organizaţiei, din  bazele 
de date bibliografice şi platformele agregatoare de conţinut, din CV-uri,  din 
depozite instituţionale. 

 

 



 PlumX lucrează cu noţiunea de artefacte care se referă la toate tipurile de produse 

ştiinţifice elaborate de cercetători, identificate printr-un număr unic cum ar fi ISBN, DOI, 

URL, PubMED ID.  

 Artefactele cuprind o varietate extrem de mare de produse ştiinţifice:  

articole ştiinţifice, capitole de carte, cărţi ştiinţifice, comunicări ştiinţifice la conferinţe, 

teze şi disertaţii, prezentări, postere, seturi de date, patente, studii clinice, interviuri, 

postări pe bloguri, pagini web, coduri sursă, video, scrisori, etc 
 

 PlumX este reprezentat grafic printr-o diagramă cu 5 braţe ale căror mărime indică ponderea fiecăreia 

din cele 5 categorii de surse analizate. Diagrama poate fi extinsă, astfel încât fiecare categorie să fie 

explicitată. 

 Widget-ul PlumX poate fi incorporat pe  

    pagina de abstract sau pe pagina  

    documentului din  

   depozitul instituțional  

   (acceptă identificatori unici  

   de tipul handle folosiți de dSPACE) . 

 

 



Utilizare:  clicuri, descărcări,  vizualizări, holdings-uri în bibliotecă 

Captură: semne de carte (Delicious),  code forks (preluare şi dezvoltare SW), 
favorite (Slideshare), readers (Mendeley, Goodreads), watchers  (Github) – 
indică faptul că utilizatorul doreşte să revină asupra lucrării 

Menţiuni: postări blog, comentarii, recenzii, legături Wikipedia 

Social media: likes, shares, tweets, comentarii, recomandări 

Citări:  CrossRef, Repec, Scopus, Pubmed Central, SSRN 
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Categorii de surse 

http://plumanalytics.com/wp-content/uploads/2015/06/PlumX-Overall-Flyer.pdf
http://plumanalytics.com/wp-content/uploads/2015/06/PlumX-Overall-Flyer.pdf
http://plumanalytics.com/wp-content/uploads/2015/06/PlumX-Overall-Flyer.pdf
http://plumanalytics.com/wp-content/uploads/2015/06/PlumX-Overall-Flyer.pdf
http://plumanalytics.com/wp-content/uploads/2015/06/PlumX-Overall-Flyer.pdf
http://plumanalytics.com/wp-content/uploads/2015/06/PlumX-Overall-Flyer.pdf
http://plumanalytics.com/wp-content/uploads/2015/06/PlumX-Overall-Flyer.pdf
http://plumanalytics.com/wp-content/uploads/2015/06/PlumX-Overall-Flyer.pdf
http://plumanalytics.com/wp-content/uploads/2015/06/PlumX-Overall-Flyer.pdf
http://plumanalytics.com/wp-content/uploads/2015/06/PlumX-Overall-Flyer.pdf


 
 

 

 

 

 CrossRef – Agenţie de înregistrare a identificatorului de obiect digital (DOI), lansat în 2000, peste 80 
milioane înregistrări 
 

 

 

 

   CiteULike - serviciu web gratuit prin care utilizatorii pot efectua căutări, pot organiza, salva şi partaja    
 lucrări ştiinţifice şi citări ale articolelor academice, pe principiul “social bookmarking”. Peste 8   
 milioane de articole  indexate. 

   

 

 

 

      Zotero 

                                 instrumente gratuite de management al referinţelor şi platformă socială academică    
                                  destinată  cercetătorilor pentru organizarea, redactarea, promovarea lucrărilor proprii             
                                  în mediul online. 

 

 
    

    Mendeley 
 

 

      
         



   Google+ reţea de socializare 

  Academia.edu - platformă de partajare a lucrărilor de cercetare 

  Serviciu web pentru organizarea semnelor de carte / link-urilor 

Serviciu web de găzduire a proiectelor  SW care utilizează sistemul Git 



PlumX Implementat la Universitatea din Pittsburgh  
http://www.slideshare.net/CMHSL/altmetrics-2015-jan 

http://www.slideshare.net/CMHSL/altmetrics-2015-jan
http://www.slideshare.net/CMHSL/altmetrics-2015-jan
http://www.slideshare.net/CMHSL/altmetrics-2015-jan
http://www.slideshare.net/CMHSL/altmetrics-2015-jan
http://www.slideshare.net/CMHSL/altmetrics-2015-jan
http://www.slideshare.net/CMHSL/altmetrics-2015-jan
http://www.slideshare.net/CMHSL/altmetrics-2015-jan


Profil de autor în PlumX și vizualizare listă articole 
https://plu.mx/u/?orcid=0000-0002-5510-2456&artifact_tab=ARTICLE 

 

https://plu.mx/u/?orcid=0000-0002-5510-2456&artifact_tab=ARTICLE
https://plu.mx/u/?orcid=0000-0002-5510-2456&artifact_tab=ARTICLE
https://plu.mx/u/?orcid=0000-0002-5510-2456&artifact_tab=ARTICLE
https://plu.mx/u/?orcid=0000-0002-5510-2456&artifact_tab=ARTICLE
https://plu.mx/u/?orcid=0000-0002-5510-2456&artifact_tab=ARTICLE
https://plu.mx/u/?orcid=0000-0002-5510-2456&artifact_tab=ARTICLE
https://plu.mx/u/?orcid=0000-0002-5510-2456&artifact_tab=ARTICLE
https://plu.mx/u/?orcid=0000-0002-5510-2456&artifact_tab=ARTICLE


PlumX  -  Vizualizare articol  



Alte instrumente de măsurare a impactului cercetării 
 

 Bookmetrics - Indicator pentru cărți și capitole de carte 
 

 Kudos  
 

 Webometric Analyst 
 

 Mendeley 
  
 Research Gate 

 
 F1000 Prime 

 



Biblioteca 2.0 și rolul indicatorilor alternativi   

 Bibliotecile pot incorpora și utiliza scorul Altmetrics în mod gratuit. 

 Altmetrics Explorer printr-un Altmetrics Explorer Account 

 Altmetrics Bookmarklet 

 Altmetrics Badge 

 Altmetrics Bookmarklet 
1. Se adaugă butonul  

Altmetric it!  în bara de 
bookmarks a browserului 
utilizat. 

2. In momentul in care se 
accesează un articol, 
identificat în mod unic 
prin DOI,  indiferent de la 
ce adresă, se activează din 
bară butonul adăugat și va 
fi afișat scorul în gogoașa 
Altmetrics! 



Cum se adaugă în bara de instrumente butonul Altmetric it ? 

 Se accesează adresa  

https://www.altmetric.com/

products/free-

tools/bookmarklet/ 

 

Se trage cu mouse-ul 

butonul albastru şi se 

poziţionează în bara cu 

instrumente. 

 

Se încarcă un articol 

ştiinţific identificat în mod 

unic şi se activează 

butonul. 

 

Exemplu 

http://www.nature.com/nat

ure/journal/v482/n7383/ful

l/482027a.html 

 

https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/
https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/
https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/
https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/
https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/
http://www.nature.com/nature/journal/v482/n7383/full/482027a.html
http://www.nature.com/nature/journal/v482/n7383/full/482027a.html
http://www.nature.com/nature/journal/v482/n7383/full/482027a.html
http://www.nature.com/nature/journal/v482/n7383/full/482027a.html


Biblioteca 2.0 și rolul indicatorilor alternativi 
Activare buton Altmetric it! și vizualizare Altmetrics pentru orice articol, 
identificat în mod unic prin DOI, accesat din browser!   



 
Dacă articolul nu este identificat în mod unic, scorul Altmetrics nu este afişat şi sistemul emite un mesaj de eroare  



Altmetrics este integrat în Taylor&Frances, Summon 

tWb%lyykBXt*  



Biblioteca 2.0 și rolul indicatorilor alternativi   

  Cataloagele de nouă generație pot incorporaAltmetrics - PRIMO 

Bibliotecarii pot folosi scorul Altmetrics în: 
• activitatea de achiziție; 
• evaluarea resurselor publicate în depozitele instituționale, oferind cercetătorilor şi 

profesorilor o motivaţie solidă pentru a fi dornici să publice pe această platformă; 
• promovarea resurselor bibliotecii. 

 



Bibliotecile și bibliotecarii îi pot ajuta pe cercetători să înțeleagă și să folosească indicatorii 
alternativi Altmetrics, ca pe un instrument complementar indicatorilor bibliometrici bazați pe 
numărul de citări. Bibliotecile trebuie să explice utilizatorilor semnificația noilor indicatori. 

Bibliotecile au datoria să elaboreze si să publice pe pagina Web ghiduri de utilizare.  
University of Missouri                                                                                University of Maryland 

http://libraryguides.missouri.edu/altmetrics       http://lib.guides.umd.edu/bibliometrics/altmetrics 

 

 

http://libraryguides.missouri.edu/altmetrics
http://libraryguides.missouri.edu/altmetrics
http://lib.guides.umd.edu/bibliometrics/altmetrics
http://lib.guides.umd.edu/bibliometrics/altmetrics


University of Arkansas  http://uark.libguides.com/c.php?g=78889&p=506368 

 

http://uark.libguides.com/c.php?g=78889&p=506368
http://uark.libguides.com/c.php?g=78889&p=506368
http://uark.libguides.com/c.php?g=78889&p=506368
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