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Apklausos rezutatai 

Studentams 
4% 

Tyrėjams 
40% 

Tyrėjams ir 
Studentams 

13% 

neatsakė 
43% 

Mokymai apie mokslo vertinimo rodiklius ir šaltinius 
būtų naudingi  



Tyrėjų bibliometrinių užklausų sąrašas 

  H- indeksas (pagal Thomson Reuters Journal Citation Report (TR 
JCR) Web of Science (WoS)). 

 Autoriaus Citavimo duomenys ir ataskaitos (pagal TR WoS). 

 Žurnalo citavimo indeksas – Impact Factor (IF) (pagal TR JCR). 

 Ar verta rašyti į konkretų žurnalą? (pagal Mokslo vertinimo 
taisykles). 

 Kur dar galima surasti savo h- indeksą? 

 Kuo skiriasi WoS nuo Web of Knowledge (WoK)? 

 Ar galima WoS rasti duomenų, patvirtinančių konkrečios mokslo 
krypties perspektyvą? 

 Kaip surinkti visus autoriaus citavimo darbus TR WoS, jei pavardė 
buvo naudojama nekorektiškai ar keitėsi? 

 Kur spausdintis pradedančiam tyrėjui? 

 



Administracijos (kolektyvinės) užklausos: 

 Žurnalų IF (pagal TR JCR). 

 Mokslo krypties  agreguotas  citavimo rodiklis – Agregate  
Impact factor (AIF) (pagal TR JCR). 

 Mokslo krypčių AIF vidurkis, jei žurnalas atitinka daugiau 
mokslo krypčių nei  viena. 

 Žurnalų citavimo skaičius (All citations) (pagal TR JCR). 

 Kas yra 1 ir 2 lygmens darbai arba produkcija? 

 Kas yra ekspertinis vertinimas? 

 Straipsnių tikrinimas pagal Mokslo vertinimo taisykles, 
išskiriant į 2 lygmenį pagal kriterijus, nustatytus 28 Metodikos 
punkte. 

 2 lygmens straipsnių reitingavimas pagal žurnalų IF. 

 



Ar verta rašyti į konkretų žurnalą? (pagal Mokslo 

vertinimo taisykles) 

1 ir 2 lygmens produkcija: 

 1 lygmens darbai – tie kuriems taikomas ekspertinis 

vertinimas. Tai geriausi, kaip taisyklė 2 lygmens darbai 

(atitinkantys vertinimo metodikos nuostatas ir mokslo 

srityje taikomus tarptautinius kokybinius kriterijus  (FBT 

mokslų srityse)). 

 2 lygmens darbams,  taikomas formalusis 
vertinimas: tai straipsniai, kurie atitinka dvi sąlygas. 

 

 



Kai autoriaus nedomina formalusis vertinimas 

 

galima WoS žiūrėti konkretaus žurnalo 

citavimo  ir straipsnių analizę, 

ataskaitas už periodą. 

kitas būdas žiūrėti JCR žurnalo reitingą 

pagal kvartilius. Žurnalai reitinguojami 

pagal IF savo srityje. 
 



Baltic Astronomy citavimo ataskaita (TR WoS) 

 



Baltic Astronomy reitingas mokslo kategorijos viduje (TR JCR) 

All  

citation 
IF Q 

Vieta/ 

Ž. sk. 

2005 275 0,306 Q4 44/46 

2006 264 0,130 Q4 45/45 

2007 321 0,590 Q4 39/48 

2008 287 0,919 Q4 37/48 

2009 340 1,032 Q3 37/53 

2010 303 0,479 Q4 48/55 



MNRAS reitingas mokslo kategorijos viduje (TR JCR) 



Kur spausdintis 

pradedančiam 

tyrėjui? 

TR JCR surandame 
dominančią mokslo 
kryptį ir išsitraukiame 
žurnalų sąrašą 
sureitinguotą pagal IF 
ir kitus rodiklius, 
nelygu į ką orientuotos 
šiandieninės vertinimo 
taisyklės ir į ką 
orientuotas autorius, ar 
į momentinę sėkmę ar į 
naują sritį, kuri dar 
nepasižymi aukštais 
formaliaisiais rodikliais 
(tam reikia laiko). 

 



Mokslo krypčių ryšiai pagal TR WoS 



Mokslo krypčių sąsajos straipsnio citavimo žemėlapyje 



Ar galima TR WoS rasti duomenų, patvirtinančių 

konkrečios mokslo krypties perspektyvą? 



Temos perspektyvumas (pagal TR WoS) 



Book citation index 



Book citation index 



Apklausos rezultatai 

Studentams 

5% 

Tyrėjams 

17% 

Tyrėjams ir 

Studentams 

12% 

neatsakė 

66% 

Mokymai apie bibliografinių įrašų tvarkymo programas būtų 

naudingi 



RefWorks- bibliografinių įrašų tvarkymo 

 programa 

 Prenumerata įgyta Europos struktūrinių fondų 
finansuojamo projekto eMoDB.LT: Elektroninių 
mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai 
lėšomis (Įrašų tvarkymo programa prenumeruojama iki 
2012 m. liepos 21 ) 

 Prisijungę prie šios programos galėsite: 
Atsisiųsti, išsisaugoti ir redaguoti bibliografines nuorodas 

iš bibliotekų katalogų ir duomenų bazių, knygų, 
tinklalapių ar kitų nuorodų tvarkymo programų. 

Keistis informacija su kitais vartotojais naudojant 
RefShare. 

Sudaryti bibliografinius sąrašus rašomiems mokslo 
darbams pagal įvairius citavimo stilius. 
 

http://www.refworks.com/tutorial/RefShare Web Preview.htm


Prisijungimas 

 Jungtis adresu http://www.refworks.com, pirmą kartą iš 
registruotų kompiuterių 

 Rinkitės nuorodą Login ir Sign up for a New 
Account, užpildykite registracijos kortelę. Jūsų 
nurodytu el. pašto adresu bus atsiųstas registraciją 
patvirtinantis laiškas su jame nurodytais asmeniniais 
prisijungimo duomenimis bei Group Code. Kitą kartą 
jungiantis, bus reikalingi tik asmeniniai prisijungimo 
duomenys (prisijungimo vardas ir slaptažodis). 
Jungiantis iš bet kurio kito interneto ryšį turinčio 
kompiuterio, reikės įvesti Group Code. 

 

http://www.refworks.com/


Vadovas internete  

 Anglų kalba 

http://www.refworks.com/content/documents/RefWo
rks_Quick_Start_Guide.pdf 

 

 Lietuvių kalba 

http://ktu.lt/sites/default/files/vartotojas21/refworks.
pdf 
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Naudingos nuorodos 

 Kvalifikaciniai reikalavimai moksle: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389457&p_que
ry=&p_tr2=2 

 Minimalūs kvalifikaciniai: 

http://www.vu.lt/site_files/DRS/DISERTACIJU_GYNIMAS/2010__Lietu
vos_MT_MINIMALUS_KVALIFIKACINIAI_REIKALAVIMAI_apra
sas.pdf 

 2010 m. Lietuvos mokslo žurnalų citavimo ir kiti rodikliai: 

http://www.mab.lt/assets/files/dokumentai/db/JCR_2010_suvestine_LT.pd
f 

 Mokslometrijos darbo įrankiai (Mokslo ir technikos raida. 2011, t. 3, 
Nr. 2): 

http://www.est.vgtu.lt/index.php/est/issue/view/6 
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Dėkoju už dėmesį 


