1. Norėdami pamatyti duomenų bazėje „Web of Science“ (toliau – WoS) indeksuojamo žurnalo cituojamumo rodiklio IF
vertę ir kokiems kvartiliams žurnalas priskiriamas, duomenų bazės paieškos laukelyje įvedamas žurnalo pavadinimas, iš
išskleidžiamo sąrašo pasirenkamas paieškos pobūdis „Publication name“ ir spaudžiamas paieškos mygtukas „Search“.
Kaip pavyzdį naudosime trims mokslo kategorijoms priskirtą žurnalą „Physical Review B“, įtrauktą į WoS fizinių, biomedicinos ir
technologijos mokslų citavimo rodyklę Science Citation Index Expanded (SCIE).
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PRIKLAUSANTIEMS KELIOMS MOKSLO
KATEGORIJOMS
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2. Paieškos rezultatų lange randamas ieškomo žurnalo pavadinimas („Physical Review B“) ir
spaudžiama ant jo.
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3. Atsivėrusioje lentelėje matomos žurnalo cituojamumo rodiklio IF vertės (praėjusiems metams bei 5-erių metų
vidurkis), žurnalo priskyrimas mokslo kategorijoms (JCR Category) bei kvartiliai Q (Quartile in Category) ir
žurnalo rangas (eilės nr. pagal cituojamumą) (Rank in Category) kiekvienoje iš šių mokslo kategorijų.
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4. Norint apskaičiuoti žurnalo IF/AIF santykį, svarbu žinoti, kelioms mokslo kategorijoms šis žurnalas
priskiriamas, taip pat kiekvienos iš šių kategorijų AIF vertes.
Mokslo kategorijų AIF paieška atliekama WoS įrankyje Journal Citation Reports, į kurį galima patekti dviem
būdais:
paspaudus aktyvią nuorodą po kategorijų ir kvartilių lentele (žr. 3);
WoS lange pasirinkus skiltį „Journal Citation Reports“ ir paieškos laukelyje įvedus ieškomo žurnalo
pavadinimą (pasirenkama „Browse by Journal“).
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5. Atsidariusiame lange matoma, kad nagrinėjamas žurnalas yra priskiriamas trims Science Citation Index
Expanded (SCIE) kategorijoms – Materials Science, Multidisciplinary (SCIE); Physics, Applied (SCIE) bei Physics,
Condensed Matter (SCIE).
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6.Paspaudus ant bet kurios iš šių trijų kategorijų, atsiveria langas, kuriame pasirenkama „Categories
By Rank“.

7. Pasikeitusiame lange matomas sąrašas „All Journal Categories
ranked by Number of Journals“ – visos žurnalų kategorijos,
suranguotos pagal žurnalų, esančių toje kategorijoje, skaičių. Kairėje
lango pusėje esančiame išskleidžiamame sąraše pasirenkamos trys
kategorijos, kurioms priskiriamas nagrinėjamas žurnalas, jos
pažymimos, taip pat pasirenkama reikiama citavimo rodyklė („SCIE“)
ir spaudžiama „Submit“.
Supaprastintame sąraše matomos išfiltruotos trys mokslo
kategorijos, kurioms nagrinėjamas žurnalas priskirtas, o stulpelyje
dešinėje – kiekvienos iš jų AIF rodiklio vertės.
Atskirai paspaudus ant kiekvienos kategorijos pavadinimo, galima
matyti ir tos kategorijos AIF vertes ankstesniais metais.

Anksčiau surasta IF vertė: IF = 3,575
3 kategorijų AIF rodiklių vertės:

AIF (Materials science, Multidisciplinary) = 5,274
AIF (Physics, Applied) = 4,626
AIF (Physics, Condensed Matter) = 5,722
Sudedamos visų 3 kategorijų AIF rodiklių vertės ir išvedamas jų vidurkis:

5,274 + 4,626 + 5,722 = 15,622 / 3 = 5,207

IF vertė dalijama iš apskaičiuoto trijų kategorijų AIF vidurkio:

IF/AIF = 3,575/5,207 = 0,687

Gaunamas santykis IF/AIF < 0,7 nurodo, jog bendruoju atveju publikacija šiame kvartilio Q2 žurnale KTU autoriams negarantuos finansinio
paskatinimo, nes finansiniam skatinimui teikiami straipsniai mokslo žurnaluose, kurių IF/AIF santykis yra didesnis už 0,7 (IF/AIF > 0,7).
Analogiškai IF/AIF santykis gali būti apskaičiuojamas ir žurnalams, įtrauktiems į WoS socialinių mokslų citavimo rodyklę Social Sciences
Citation Index (SSCI).
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IF/AIF SANTYKIO APSKAIČIAVIMAS

Impact Factor (IF) – žurnalo cituojamumo rodiklis, parodantis, kiek vidutiniškai kartų
žurnalo straipsniai, publikuoti per dvejus prieš tai buvusius metus, buvo cituoti
einamaisiais metais. Šis rodiklis negali būti naudojamas skirtingų mokslo krypčių
žurnalams palyginti.
Aggregate Impact Factor (AIF) – žurnalų kryptinės kategorijos agreguotasis cituojamumo
rodiklis, rodantis mokslo kategorijos žurnalų vidutinį cituojamumą. Jei žurnalas priklauso
kelioms kategorijoms, AIF apskaičiuojamas kaip atskirų kategorijų vidurkis.
Web of Science duomenų bazės žurnalų rodyklės
Duomenų bazėje Web of Science išskiriamos 3 pagrindinės rodyklės žurnalams, 2 atskiros
rodyklės konferencijų pranešimų leidiniams ir speciali rodyklė naujai į duomenų bazę
įtrauktiems žurnalams (Emerging Sources Citation Index (ESCI)), kurie ateityje gali būti
pradėti indeksuoti pagrindinėse žurnalų rodyklėse, tačiau kol kas leidinių citavimo
rodiklių skaičiavimams nenaudojama.
Pagrindinės žurnalų rodyklės: Science Citation Index Expanded (SCIE) – fizinių, biomedicinos
ir technologijos mokslų citavimo rodyklė; Social Sciences Citation Index (SSCI) – socialinių
mokslų citavimo rodyklė; Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – humanitarinių mokslų
citavimo rodyklė.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad skaičiuojami tik SCIE ir SSCI leidinių citavimo rodikliai, kurie
pateikiami Web of Science duomenų bazės įrankyje Journal Citation Reports (JCR).
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SVARBIAUSIOS
SĄVOKOS

Kvartilis mokslo kategorijoje (Quartile in Category, Q) rodo santykinę žurnalo vietą
mokslo kategorijoje pagal cituojamumo rodiklio pasiskirstymą tarp didžiausios ir
mažiausios jo reikšmės. Žurnalai vertinami 4 kvartiliais: nuo aukščiausių cituojamumo
rodiklių (kvartilis Q1) iki žemiausių (kvartilis Q4).
Cituojamumo ir agreguotojo cituojamumo rodiklių santykis IF/AIF
Remiantis „Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentu“, aukščiausiai yra
vertinamos publikacijos žurnaluose, kurių IF/AIF santykis yra didesnis nei 0,25, arba, jei
žurnalas yra daugiakryptis (priskirtas daugiau nei vienai kategorijai), kurio visų kategorijų
IF/AIF vidurkis, apskaičiuotas atsižvelgiant į kategorijų dydį, yra didesnis už 0,25. KTU
autorių finansinis skatinimas teikiamas, jei šis santykis yra didesnis nei 0,7 (t. y. IF/AIF >
0,7). Tai atitiktų kvartilio Q1 žurnalus (atskirais atvejais gali patekti ir Q2 žurnalai).
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SVARBIAUSIOS
SĄVOKOS
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DETALESNĖ INFORMACIJA APIE WEB
OF SCIENCE RODIKLIUS

Bibliotekos mokymai

Kaip pasirinkti mokslinį žurnalą

publikavimui

Biblioteka

Studijoms

savarankiškoms studijoms

Mokymai

Mokymo moduliai

Mokslo rezultatų vertinimas

Mokymo moduliai mokslininkų ir kitų tyrėjų

