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I. Obiective

Ne propunem generarea următoarelor tipuri de diagrame:

1. Numărul de lucrări ISI versus ani (2001-2009)

2. Numărul de lucrări ISI versus domenii de fizică

3. Numărul de lucrări ISI versus ani pentru fiecare domeniu

4. Factorul de impact cumulat versus ani

5. Factorul de impact cumulat versus domenii de fizică

6. Factorul de impact cumulat versus ani pentru fiecare domeniu

7. Numărul total de citări versus ani

8. Numărul total de citări versus domenii de fizică

9. Numărul total de citări versus ani pentru fiecare domeniu

De asemenea ne propunem alcătuirea unor tabele matriciale care să arate:

1. Structura personalului din instituţiile analizate pe funcţii şi specialităţi

2. Domeniile cu care un anumit domeniu al fizicii este corelat, pa baza nr. de lucrări

3. Revistele in care apar lucrările din cadrul unui domeniu de fizică



II. Metodologie

A) Completarea fişierelor cu date cerute pe bază de chestionar de la instituţii

INSTITUTIONS: datele institutelor de cercetare şi invăţământ superior participante

-Cod instituţie (nume prescurtat)

-Nume complet instituţie

-Adresă

-Persoana de contact

-Alte informaţii

PEOPLE: datele cercetătorilor si cadrelor didactice din domeniul fizicii

-Nume, prenume

-Departament/facultate/catedră

-Profesie

-Grad ştiinţific/didactic

-Cond. doctorat/Dr./Drd.

-Anul naşterii

-Direcţii de cercetare



II. Metodologie

B) Generarea fişierelor cu date privind lucrări publicate din baza de date ISI

Procedura de generare a fişierelor constă in parcurgerea următorilor paşi:

Pentru fiecare nume din fişierul PEOPLE se extrag toate lucrările din baza de date ISI şi se 

crează o colecţie de fişiere de referinţă numită WORKS-0 (alcătuind baza de date primară). 

Fiecare fişier e denumit cu numele respectiv şi conţine lucrările persoanei.

Structura fişierului respectă cea a bazei de date ISI şi conţine următoarele informaţii:

-Nume, prenume autori

-Afilieri

-Nume lucrare

-Nume revistă 

-Număr, An, Pagină

-Domenii

-Cuvinte cheie

-Abstract

-Referinţe

-Keywords



II. Metodologie

B) Generarea fişierelor cu date privind lucrări publicate din baza de date ISI

• Informatia obtinuta din baza de date ISI este filtrata pentru a elimina autorii care nu apartin

institutiilor partenere in proiect. Acest lucru se realizeaza utilizind datele despre personalul de

cercetare furnizate de catre institutiile partenere, selectia se face dupa numele persoanei si al

institutului caruia ii apartine.

•Dupa ce ne-am asigurat ca in colectia WORKS-0 au ramas doar autorii de la institutiile partenere se

face un studiu al domeniilor care apar in lucrările din colecţia de fişiere WORKS-0 şi se identifica

cele care au relevanţă pentru fizică, pe baza numărului de publicaţii, citari, factor de impact cumulat,

etc., alcătuindu-se un fişier de domenii numit AREAS. Acesta conţine numele domeniilor, conform

bazei de date ISI.



II. Metodologie

B) Generarea fişierelor cu date privind lucrări publicate din baza de date ISI

• Se generează automat un fişier denumit JOURNALS in care apar revistele din baza de date in

ordine alfabetică. Acesta conţine următoarele informaţii:

-Denumire completă publicaţie

-Denumire scurtă publicaţie

-Numarul de citari

• In plus, pentru fiecare revistă, sunt preluaţi ulterior dintr-un fişier separat

-Factorii de impact/an

• Se elimină prin procedură automată lucrările care apar in duplicat. Se obţine un singur fişier cu

structură fixă numit WORKS, care nu conţine rubricile abstract, referinţe, keywords. Din acest

fişier se vor extrage informaţiile necesare alcăturii diagramelor. Acest fisier contine doar

publicatiile cercetatorilor apartinind institutelor participante in proiectul ESFRO.



III. Dificultăţi şi solutii propuse

In momentul de faţă s-au preluat listele de personal de la toate instituţiile consorţiului, iar din

partea instituţiilor solicitate a lua parte la studiu, care au o activitate relevată din punct de vedere

al publicaţiilor de fizică, lipsesc datele de la două instituţii.

Pe baza listelor de personal existente au fost preluate toate lucrările ISI şi au fost generate

diagramele şi tabelele de la punctul I.

III. Grafice anexate

Din analiza datelor a rezultat că afilierile autorilor (numele instituţiilor) din baza de date ISI nu

sunt standardizate. Spre exemplu analiza afiliarilor lucrărilor autorilor din IFIN-HH a prelevat

câteva zeci de variaţii ale numelui instututului, in care diferă cel puţin un caracter. In acest caz s-a

realizat un fisier care contine toate denumirile existente ale institutiei in fisierele intiniale culese

din baza de date ISI, acest fisier a fost utilizat ulterior pentru selectarea autoriilor si a

publicatiilor acestora.



I. Grafice anexate

Factorul de impact cumulat versus ani       Numărul de lucrări ISI versus ani 

Numărul total de citări versus ani

Rezultate preliminare



I. Grafice anexate

Numărul de lucrări ISI versus domenii de fizică

Rezultate preliminare



I. Grafice anexate

Factorul de impact cumulat versus domenii de fizică

Rezultate preliminare



I. Grafice anexate

Numărul total de citări versus domenii de fizică

Rezultate preliminare



I. Grafice anexate

Numărul de lucrări ISI versus ani pentru
domeniul Physics, Nuclear

Numărul total de citări versus ani pentru 

domeniul Physics, Nuclear

Factorul de impact cumulat versus ani 
pentru domeniul Physics, Nuclear

Rezultate preliminare



I. Grafice anexate

Publicatii – corelatia intre domenii

Rezultate preliminare


