
Posibilități și 
funcționalități



Posibilități și funcționalități

• Pentru a putea utiliza serviciile și funcțiile Google Scholar
trebuie să aveți un profil de cercetător.

• Dacă nu aveţi deja un profil, trebuie să vă creaţi unul.

• Vă recomandăm să utilizați ghidul Crearea şi gestionarea
profilului Google Scholar elaborat de bibliotecă



Lista de publicații în Google Scholar

• După completarea datelor personale se va genera o 
fereastră care va cuprinde o listă de publicații pe care Google 
Scholar a considerat-o că conține publicații ce vă aparțin;

• Va trebui să citiți cu atenție lista de publicații sugerată, 
deoarece dacă aveți un nume comun, este posibil să existe 
anumite publicații din această listă care nu vă aparțin;

• De asemenea, lista sugerată poate include și publicații care 
nu doriți să fie prezente pe profilul dvs. De ex. nu este o 
publicație științifică sau nu este o publicație reprezentativă
pentru cariera dvs. actuală de cercetare etc.;

• În lista de publicații bifați publicațiile ce vă aparțin și faceți 
clic pe butonul Adăugare din partea de sus a profilului.



Fuzionarea publicațiilor dublate

• Dacă sunt situaţii în care acelaşi articol apare de două sau mai multe ori, 
selectați articolele în cauză şi utilizați comanda Fuzionează (Merge).



Adăugarea unei publicații

Faceți clic pe butonul + de sub fotografie pentru a adăuga 
articole la profilul dvs. Puteți utiliza una din modalitățile:

• Adăugați grupuri de articole — această opțiune vă arată 
grupuri de articole care pot fi toate ale dvs. sau nu. Această 
metodă nu funcționează întotdeauna bine, dar vă permite să 
adăugați mai multe articole la profilul dvs. simultan.

• Adăugați articole — selectați articole individuale pentru a le 
adăuga la profilul dvs. (încercați să modificați căutarea în 
titlul unui articol dacă rezultatele nu sunt relevante).

• Adăugați un articol manual — dacă publicațiile dvs. nu au
fost indexate de Google Scholar, atunci puteți să le adăugați 
singur.



Adăugarea manuală a unei publicații



Excluderea publicațiilor

• Dacă în profil este o publicație ce nu vă aparține, bifaţi căsuța din dreptul 
acesteia și tastaţi Ştergeţi.



Selectarea modului de actualizare a 
profilului / listei de publicații

• Puteți opta pentru actualizarea automată sau prin confirmarea 
actualizărilor, de fiecare dată când apar pe internet publicații noi ale dvs.



Exportarea listei de publicații din Google Scholar

• Dacă doriți să exportați publicațiile dvs. din Google Scholar (de exemplu, 
pentru a le adăuga în ORCID iD), selectați publicațiile pe care doriți să le 
exportați făcând clic în căsuța din partea stângă a listei.

• Selectați opțiunea Exportați și apoi unul din formatele BibTeX, EndNote, 
RefMan sau CSV și se va descărca un fișier ce va conține publicațiile dvs.



Adăugarea coautorilor

• Coautorul trebuie să dispună de profil public Google Scholar;

• Pentru a adăuga un coautor sugerat, găsiți secțiunea 
Coautori din partea dreaptă a profilului dvs. Faceți clic 
pe Editare și în fereastra care apare puteți căuta coautorii;

• Dacă coautorii au profil Google Scholar, puteți selecta 
semnul plus de lângă numele acestora pentru a le 
adăuga în lista de coautori;

• După ce ați selectat semnul plus va trebui să faceți clic 
pe marcajul albastru din partea de sus a ferestrei.



Funcția Alerte

• Faceți clic pe Urmăriți activ din colțul din dreapta de sus al 
paginii dvs. de profil pentru a primi alerte prin e-mail cu 
privire la publicațiile noi asociate profilului, precum și citările
noi ale publicațiilor dvs. 

• Puteți urmări nu doar publicațiile și citările noi ale dvs., ci și 
ale oricărui cercetător cu profil public Google Scholar.



Indicatori bibliometrici

• numărul total de citări

• numărul de citări per articol

• numărul total de referințe bibliografice

• h-index, ce reprezintă numărul de publicații (h) care au h sau
mai multe citări. Exemplu: h-index=8 (autorul are 8 lucrări, 
fiecare din ele având 8 sau mai multe citări)

• i10-index, care reprezintă numărul total al publicațiilor unui
cercetător care au peste 10 citări. Este utilizat doar de 
Google Scholar.



Indicatori bibliometrici



Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a
Universității Agrare de Stat din Moldova

Pentru mai multe informații 
contactați: v.lupu@uasm.md

Viorica Lupu

SAU

consultați serviciul Support Google Scholar 
https://support.google.com
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