
 

 

 

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2021: 25 – 31 octombrie 2021 
 

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2021 (Open Access Week) a ajuns în acest an la a 
paisprezecea ediţie. Tema declarată pentru anul 2021 este “It Matters How We Open Knowledge: 
Building Structural Equity” – „Contează modul în care deschidem cunoașterea: construirea echității 
structurale”. 
Săptămâna Internațională a Accesului Deschis este o oportunitate importantă de a stimula noi 
dialoguri, de a crea legături între membrii comunității, care pot încuraja cercetătorii pentru a crea un 
cadru mai echitabil pentru descoperirea cunoștințelor - discuții și acțiuni care trebuie continuate an 
de an.  
În condiţiile impuse de situaţia epidemiologică, în Săptămâna Accesului Deschis Biblioteca UTM va 
oferi utilizatorilor acces la o serie de webinare dedicate utilizării bazelor de date Scopus şi 
ScienceDirect, organizate de compania Elsevier. Adresele de acces la webinarele înregistrate vor fi 
trimise prin poşta corporativă membrilor comunităţii UTM. Totodată Biblioteca vă oferă consultanţă 
şi ghidare în crearea şi gestionarea Profilurilor cercetătorilor în ORCID şi Google Scholar (Serviciul 
Resurse Electronice, bl.3-103, digital.library@lib.utm.md). 

 

Traininguri online în limba română de la reprezentanţi Elsevier 

1. Primii pași în ScienceDirect 

Aflați elementele de bază ale ScienceDirect, cum ar fi conținutul său, configurarea contului de 

utilizator și personalizarea experienței dvs. cu ScienceDirect. 

2. Noțiuni introductive despre căutarea publicaţiilor 

Urmăriți acest webinar pentru a afla sfaturi și trucuri pentru efectuarea căutării literaturii și 

cum să o faceți eficient în Scopus. 

3. ScienceDirect - jurnale și cărți la un click distanță 

Veți afla principalele funcționalități ale ScienceDirect precum: navigarea în această bază de 

date, la ce literatură de specialiate aveți acces, cum puteți descărca un articol sau o carte, cum 

vă puteți crea un cont etc. 

4. ScienceDirect - fii mereu la curent cu noutățile 

Veți putea afla cum puteți fii mereu la curent cu ultimele noutăți în domeniul de interes și alte 

funcționalități intersante precum ScienceDirect Topics. 

5. Scopus: cum te poate ajuta? 

Vor fi prezentate principalele functionalități ale platformei precum: căutari simple și avansate, 

profilul de autor, profilul instituțional etc. 

6. Scopus: fii la curent și competitiv! 

În acest webinar veți afla cum puteți găsi jurnalul potrivit în care să publicați un articol 

științific, cum puteți seta alerte și alte funcționalități interesante în Scopus. 

7. Tu și colegii tăi în Scopus 

Scopus este utilizat de multe agenții de cercetare și finanțatori pentru a evalua cererile de 

finanțare, prin urmare este esențial să vă asigurați că datele afișate în profilul dvs. sunt 

actualizate și complete. Urmăriți acest webinar pentru a afla cum sunt create și organizate 

profilurile de autor Scopus și cum puteți solicita corecții, dacă este necesar. 

8. Jurnale: niciodată nu poți avea prea mult din ceva bun 
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Urmăriți acest webinar pentru a afla cum să verificați și să comparați jurnalele folosind indicii 

bibliometrici și instrumentele relevante din Scopus, pentru a vă asigura că aveți toate resursele 

necesare pentru a lua o decizie pe deplin informată cu privire la un jurnal. 

9. Scopus - importanţa metricilor I 

In aceste webinare (2 sesiuni) veți afla ce reprezintă aceste metrici și cum ne pot ajuta să 

transmitem conținut știinţific de impact. 

10. Scopus - importanţa metricilor II 

 


