
Interfața online SCOPUS 

www.scopus.com 

1. Căutare Simplă - Începeți căutarea în SCOPUS direct de pe prima pagină;

2. Criterii de căutare - Alegeți criteriile după care doriți să efectuați căutarea;

3. Caseta de filtrare - Limitează căutarea la un anumit interval de ani, tipul de document

sau aria de căutare, după preferințe. 

4. Căutare Avansată - Apăsând butonul de căutare avansată puteți efectua căutări mai

ample, utilizând limbajul Boolean. 

5. Căutare Autor - Permite căutarea unui anumit autor

6. Surse - Puteți începe o căutare a revistelor după titlu sau subiect.

http://www.scopus.com/
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Tabul SEARCH 

Exemplu de căutare simplă: 

Pentru a efectua o căutare se vor introduce cuvinte cheie în câmpurile de căutare (1), 

se vor stabili legături între ele cu operatori logici (AND, OR, NOT) (2) și se vor selecta 

criteriile de căutare pentru fiecare cuvânt cheie adăugată (3). Utilizând caseta (4) se pot 

selecta diferite criterii de rafinare a căutării. 

În partea de jos a paginii se află o casetă numită „Search History”, unde sunt salvate 

ultimele 50 de căutări efectuate: 

Din lista de   căutări se pot stș erge o parte din acestea prin bifarea lor și apăsarea 

ulterioară a butonului „Delete” (1) sau toate prin apăsarea butonului „Clear History” (2). 

Din aceeași casetă se pot accesa listele de rezultate, prin apăsarea numărului de 

rezultate (4), sau se pot combina mai multe liste de rezultate, prin operatori logici (3). 

Deasemenea pot fi editați parametrii căutărilor, pot fi salvate listele de rezultate sau pot fi 

activate alerte de căutare (5). 
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Pagina de rezultate: 

În pagina de rezultate pot fi vizualizate: 

(1) Rezultate găsite în sursele de documentare Scopus 

(2) Rezultate din surse care sunt incluse în Scopus cu referințe incomplete 

(3) Rezultate de pe web, prin Scirus (motor de  căutare web, asemănător cu Google sau 

Yahoo, dar care face căutarea  numai în paginile acreditate științific) 

(4) Rezultate din brevete înregistrate la 5 din cele mai mari centre de cercetare din lume 

(EPO, APO, JPO, WIPO si USPO) 

(5) Rezultate filtrate prin sursele de încredere predefinite de bibliotecari 

Utilizând caseta (6), baza de date permite salvarea căutarii și posibilitatea de a 

configura alarme.  

În caseta de rafinare a rezultatelor (7) se pot selecta diferite criterii de rafinare, pentru 

a limita rezultatele la cele ce se încadrează în criteriile selectate sau pentru a exclude 

rezultatele ce corespund criteriilor selectate și în același timp se poate face o nouă căutare 

printre rezultatele deja găsite (8). Deasemenea se poate selecta numărul de rezultate ce vor fi 

afișate pe o pagină (9), putându-le selecta fie doar pe cele de pe pagina afișată sau toate 

rezultatele găsite (10), pentru a putea exercita asupra acestora diferite acțiuni disponibile în 

bara de instrumente. 
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Bara de instrumente: 

Selectând unul sau mai multe articole se poate folosi bara de instrumente pentru a exercita 

diferite acțiuni asupra acestora: 

Butonul “Output”(1) permite exportarea referințelor sau citărilor, printarea, trimiterea 

prin email sau crearea bibliografiei articolelor selectate. 

Butonul “Citation traker”(2) oferă posibilitatea evaluării unui studiu sau a unei 

cercetări prin citările obținute. Afișează un tabel ce conține numărul citărilor primite de către 

articolele selectate, în funcție de ani și calcularea indicelui Hirsch. 

Butonul “Add to list” (3) adaugă articolele selectate într-o listă personală, accesibilă în 

partea de sus a ecranului: 

Butonul “Download”(4) permite descărcarea fișierelor PDF ce conțin rezumatul 

articolelor sau chiar a textului integral, în cazul în care acesta este abonat. 

Butonul “References”(5) permite vizualizarea referințelor articolelor selectate. 

Butonul “Cited by” (6) permite vizualizarea articolelor ce au citat articolele selectate. 

Rezultate găsite: 

În lista de rezultate, prin apăsarea butonului “Abstract + Refs” (1), se accesează 

abstractul și referințele pt. articolul selectat. Butonul “View at Publisher”(2), permite 

vizualizarea articolului pe site-ul autorului, iar butonul “Full Text”(3), este un link către 

textul integral al articolului, accesibil numai dacă este abonat. 

În mod implicit, sortarea listei de rezultate este făcută, după relevanța documentelor. Un 

document este considerat “mai relevant”, cu câ t cuvântul cheie apare de mai multe ori în 

criteriile de căutare selectate (titlu, rezumat, etc.). Lista de rezultate se poate sorta și după alte 

criterii: după autor, în ordine alfabetică, după data publicării documentului, după sursa din care 

acesta face parte sau după numărul de citări primite (4).  
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Exemplu de căutare după autor: 

Pentru a efectua o căutare după autor, se vor completa câmpurile de căutare (1) cu 

numele și inițiala autorului, existând posibilitatea de a bifa opțiunea de căutare exactă (2), în 

formă scrisă, și adăugarea instituțiilor afiliate (3). Deasemenea se pot selecta domeniile în 

care să se execute căutarea (4). 

Pagina de rezultate: 

Rezultatele găsite pot fi rafinate după diferite criterii, folosind caseta de rafinare (1). 

Selectând rezultatele, fie individual fie toate cele afișate pe o pagină sau toate cele găsite (2),  

se pot vizualiza documentele publicate de autorul/ii respectiv/i, se pot urmări citările primite 

în funcție de ani și indicele Hirsch și deasemenea se poate trimite un feedback către aceștia 
(3). Din aceeași pagină se pot vizualiza documentele publicate de un autor(4), ultimul 

document în care a publicat (5) și detalii bibliografice despre acesta (6), opțiune disponibilă 

doar în cazul autorilor ce au publicat mai mult de două documente în Scopus. 

Pentru a sorta lista de rezultate se folosește caseta (7), și deasemenea se poate selecta 

numărul de rezultate afișate pe o pagină (8). 
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Exemplu de căutare după afiliere 

În câmpul de căutare se va introduce numele instituției pentru care se dorește 

căutarea, sau o parte din numele acesteia. 

Pagina de rezultate:

Ca și la celelalte tipuri de căutare, găsim o casetă de rafinare (1) și posibilitatea de a 

selecta rezultatele fie individual, fie cele de pe o pagină sau toate cele găsite (2). Pentru 

instituțiile selectate, se pot vizualiza toate documentele publicate sub afilierea acestora si se 

poate trimite feedback către acestea (3). Individual se pot vizualiza documentele afiliate 

fiecărei instituții în parte (4) sau pot fi vizualizate detalii despre instituția respectivă (5). 
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Detaliile instituției selectate 

În pagina detaliilor instituției selectate sunt afișate: denumirea, ID-ul în Scopus, 

adresa și în ce alte variante poate fi gasită (1). Din aceeași pagină se poate trimite feedback 

instituției, se pot printa sau trimite pe email detaliile acesteia (2) sau pot fi adăugate într-o 

listă de documente favorite. Deasemenea se poate crea o alertă pe email (3), astfel încât 

atunci când instituția va publica un nou document se va trimite un email de înștiințare. 

În caseta (4) se poate vizualiza numărul de documente publicate și numărul autorilor 

ce au publicat aceste documente, rezultatele găsite pe web, rezultatele din brevete și sursele 

din care provin documentele, în ordinea numărului de documente conținute. Apăsând 

numerele afișate se vor accesa listele acestora. 

În caseta (5) se pot vizualiza instituțiile cu care s-a colaborat în publicarea unor 

documente și numărul acestora. Ca și mai sus, apăsând numerele afișate se vor accesa 

listele cu aceste documente. 

În caseta (6) este reprezentarea grafică pe domenii, a documentelor publicate de 

instituție. Deasemenea, selectând butonul “Data” se vor putea vizualiza aceleași informații, 
dar reprezentate într-un tabel (domeniu, număr de documente și procente). 
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Tabul SOURCES 
În tabul Sources sunt afișate toate documentele incluse în Scopus, aranjate în ordine alfabetică. 

Tabul ANALYTICS

În această pagină se poate analiza evoluția uneia sau mai multor reviste. 

În caseta (A) se pot căuta și selecta revista(ele) ce urmează a fi analizată(e). 

În caseta (B) sunt afișate graficele revistelor analizate 

În caseta (C) este afișată legenda graficelor, având posibilitatea de a adăuga sau elimina 
revistele pentru care se dorește efectuarea analizei. Deasemenea se pot exclude din analiză 
autocitările și se pot vizualiza datele bibliografice ale revistelor prin apăsarea butonului ”Show Info”. 
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Exemple de analiză a revistelor 

Analiza revistelor se poate face în două moduri: 

(1) Modul grafic 
(2) Modul tabelar 

1)Analiza in modul grafic

În modul grafic, analiza se poate face după mai multe criterii: 

(1) Numărul total de citări primite de fiecare revistă, raportat la ani. 
(2) Numărul de articole publicate de fiecare revistă, raportat la ani. 
(3) Trendul revistei,  se calculează după numărul de citări primite, raportat la nr. de articole

publicate, pentru fiecare an în parte. 

(4) Procentul articolelor publicate de fiecare revistă, ce nu au fost niciodată citate, raportat la ani. 

2)Analiza în modul tabelar

Practic conține aceleași informații ca și analiză în modul grafic, diferența constând în faptul 
că acestea sunt reprezentate numeric, într-un tabel. 
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Tabul MY ALERTS 
Pagina My Alerts permite configurarea și gestionarea alertelor personale (alerte de căutare, 

alerte de noi citări de autor sau de document).

Tabul MY LIST  
Permite vizualizarea listei de documente salvate. 

Tabul MY PROFILE  
Permite gestionarea și configurarea opțiunilor aferente profilului 

personal. 

Contact: 

România: 

documentare@infocercetare.ro 

[+4] 021 210 20 96 

Europe: 

Web contact - http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/

p/8150 For Books: +44 (0)1865 844640 

For Journals: +44 (0)1865 843434 

Author Support : +44 1865 84 3577

mailto:documentare@infocercetare.ro



