Factor d’impacte d’una revista
Journal Citation Reports

A. Veure un llistat de revistes ordenat per factor d’impacte sobre
un àmbit concret
1. Seleccioneu “Browse by journal”.

B. Buscar el factor d’impacte d’una revista concreta
1. Entreu a Journal Citation Reports i escriviu el títol de la revista.
Seleccioneu el títol correcte del completat automàtic.


Entreu a http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/bases-dades
A la casella “Quin recurs vols cerca”, escriviu Web of Science” i cliqueu
el botó “Cerca”.

2. Veureu la fitxa de la revista amb el seu factor d’impacte.
2.Cliqueu “Select categories” i trieu la categoria temàtica que voleu.
Recordeu seleccionar l’any en el qual vau publicar l’article o bé la
darrera edició disponible, segons el cas.
Cliqueu “Submit” al final de tot.
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A sota apareixeran totes les bases de dades d’aquest proveïdor.

Seleccioneu Journal Citation Reports. Us haureu d’autenticar per
accedir-hi. Seleccioneu “Enviar” i, a la següent pantalla, poseu el
vostre nom d’usuari i contrasenya
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3. A l’apartat “Rank” us apareixerà la categoria, posició i quartil que
ocupa.
Recordeu seleccionar l’any en el qual vau publicar l’article o bé la
darrera edició disponible, segons el cas.
Categoria
Posició // Quartil

 Què voleu fer?
A.

Veure un llistat de revistes ordenat per factor d’impacte
sobre un àmbit concret?

B.

Buscar el factor d’impacte d’una revista concreta?

C.

Veure quines revistes publiquen sobre el vostre tema i
quin factor d’impacte tenen?

Darrera actualització 01.07.2019

3. Per veure més detalls, cliqueu sobre el títol de la revista.
A l’apartat “Rank” veureu la categoria, posició i quartil que ocupa.

Categoria
Posició // Quartil
1

C. Veure quines revistes publiquen sobre el vostre tema i quin
factor d’impacte tenen
1. A la pàgina http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/bases-dades,
seleccioneu Web of Science.

Què es pot fer a més a la pàgina de resultats?

Podeu seleccionar “Analyze results”.

 Podeu ordenar els resultats per nombre de cops citat o de més
nou a més vell.

2. Comproveu que esteu a “Web of Science Core Collection”.
Escriviu el vostre tema en anglès.
Seleccioneu “Topic”.
Cliqueu “Search”.
Trieu “Source Title”. Sortiran els títols de les revistes ordenats per
nombre d’articles que han publicat sobre el vostre tema.
Un cop tingueu els resultats, cliqueu sobre el títol de la revista per
veure’n el factor d’impacte, categoria, posició i quartil.
2. Un cop a la pantalla de resultats, cliqueu el títol de la revista.

 Podeu també filtrar per títol de revista seleccionant a la columna
de l’esquerra “Source title”. Un cop, al llistat de títols, podeu marcar els
que us interessin i clicar el botó “Refine”.

Seleccioneu els títols que vulgueu i trieu “View results”. Un cop tingueu
els resultats, cliqueu sobre el títol de la revista per veure’n el factor
d’impacte, categoria, posició i quartil.

També podeu refinar els resultats per idioma, tipus de document, etc.
3. Es mostrarà el seu factor d’impacte, categoria, posició i quartil.
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Un cop tingueu els resultats, cliqueu sobre el títol de la revista per
veure’n el factor d’impacte, categoria, posició i quartil.

Si voleu publicar un article en una revista, recordeu sempre consultar
la seva pàgina web i llegir-ne les instruccions per als autors.
Us convidem a participar a les sessions de formació sobre Web of
Science i Publicació i avaluació de la recerca. Informeu-vos a
https://bibliotecnica.upc.edu/formacio/cursos-formacio
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