
În atenția comunității academice 

În cadrul proiectului «Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare 
din Moldova», Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică UTM oferă acces la baza de 
date Web of Science (WOS).  

Web of Science este o bază de date bibliografică și bibliometrică fiind 
specializată în indexarea şi analiza citarilor, acoperind mii de reviste 
academice, materiale publicate ale conferinţelor, cărţi. 

Abonamentul la WOS oferă acces pentru perioada:   

decembrie 2017 – decembrie 2018. 

WOS asigura acces la următoarele produse: 

  Science Citation Index Expanded™ — indexează reviste din domeniul 
știinţelor exacte din 1990 până în prezent; 

  Social Sciences Citation Index® – indexează reviste din domeniul 
știinţelor sociale, precum și reviste tehnice din 1990 până în prezent; 

  Arts & Humanities Citation Index® – Indexează reviste de artă și 
știinţe umaniste, precum și articole din reviste din domeniul știinţelor 
sociale din 1990 până în prezent; 

  Conference Proceedings Citation Index – conţine materiale publicate 
ale conferinţelor știinţifice din 1990 până în prezent. Este divizat în 
două compartimente: Science și Social Science and Humanities. 

  Book Citation Index – Indexează cărţi din 2010 până în prezent. Este 
divizat în două compartimente: Science și Social Science and Humanities; 

  Incites – Benchmarking – instrument bazat pe citări pentru evaluarea 
productivităţii ştiinţifice a instituţiilor. 

Abonamentul la produsele Web of Science oferă: 

1. Acces la rezumatele articolelor știinţifice din reviste si conferinţe 
disponibile în WOS; 

2. Posibilitatea de a vizualiza citările acordate pentru articolele 
știinţifice disponibile în WOS; 

3. Posibilitatea de a analiză articolele de interes după diverse criterii: 
autor, titlul, ţara, tipul documentului, numele instituţiei, limba, anul 
publicării, sursa titlurilor și de a studia tendinţele cercetărilor în 
domeniul respectiv; 

4. Posibilitatea de accesare a instrumentului online Create Citation 
Report privind obţinerea de grafice pentru anii publicării și citările 
primite pe ani de articolele de interes. 

Accesaţi WOS prin următorul link https://access.webofknowledge.com . 

 

Accesul la bazele de date este permis prin autentificarea reţelei de 
calculatoare (pe baza domeniului de IP-uri).  

https://access.webofknowledge.com/


Datele de logare au fost trimise la toţi colaboratorii UTM pe adresa de e-
mail de pe platforma Office 365.  
 


