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REZUMAT.  Deși este recunoscut că prin accesul deschis la informația științifică impactul cercetărilor crește, sunt puține 
studii în literatura de specialitate care să demonstreze acest lucru. Articolul reprezintă un studiu exploratoriu despre regresia 
și corelația impactului și vizibilității articolelor publicate în Web of Science, Scopus și  Google Academic. Baza de date cu 
profesorii de top ai universității „Transilvania“ se realizează utilizând Scival, instrument scientometric oferit de Scopus. S-au 
identificat profesorii de top și principalele competențe. S-a construit baza de date cu cei 85 profesori identificați, numărul de 
articole publicate și indexul Hirsh calculat în Scopus. Date similare s-au cules investigând Web of Science și Google 
Academic, unde s-a calculat indexul Hirsh folosind Publish&Perish. Folosind statistica descriptivă, ANOVA și histogramele 
am analizat cele trei șiruri de date. Se demonstrează o corelație puternică între numărul articolelor indexate în Google 
Academic și numărul articolelor indexate în Web of Science. S-au determinat coeficienții de corelație și reprezentat dreptele 
de regresie. Se demonstrează ceea ce literatura de specialitate doar a anticipat: accesul deschis la informație crește 
impactul cercetărilor și numărul articolelor indexate în celelalte baze de date scientometrice. 
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ABSTRACT.  Although many authors believe that their work has a greater research impact if it is freely available, studies 
demonstrate that impacts are few. This article is an exploratory study about correlation and regression between ISI Web of 
Science, Scopus and Google Scholar articles impact and visibility. We started with research evaluation tools, like Scival. We 
identified the top authors of the „Transilvania“ University of Braşov and the principal research competencies. We obtained 
data strings regarding the activity of these 85 top professors, number of citations, data strings related to the number of 
indexed articles and Hirsch index calculated in Scopus. Similarly we retrieved data for the same professors using the 
scientometric database ISI Web of Science. We found sets of data for the same professors using the software 'Publish or 
Perish', which is indexing Google Scholar. We statistically analyzed the three data sets using Data Analysis from Excel 2007, 
namely descriptive statistics ANOVA and histograms. A strong correlation between the existing open access articles and 
indexed in Google Scholar and the number of articles in ISI Web of Science database is demonstrated. We determine the 
coefficients of regression equation, considering linear regression. We demonstrate what the dedicated literature just 
anticipates: open access increases the research impact and the number of indexed articles in the other scientometric 
databases also increases. 
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1. INTRODUCERE 

Universitatea Transilvania din Brașov are misiunea 
de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele 
necesare derulării proceselor de educaţie şi de 
cercetare ştiinţifică, la standarde de calitate ridicate, 
necesare asigurării competitivităţii în Spaţiul Euro-
pean al Învăţământului Superior şi al Cercetării 
(definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga 
şi Lisabona şi promovat prin complexul legislativ 
privind Strategia Naţională pentru Învăţământul 
Superior din România). 

Valorificarea şi creşterea vizibilităţii rezultatelor 
cercetării ştiinţifice de excelenţă prin: orientarea şi 
selectarea modalităţilor de diseminare a rezultatelor 
cercetării ştiinţifice, vizând în special jurnale ISI şi 

din fluxul principal, manifestări internaţionale de 
renume şi realizarea volumelor conferinţelor orga-
nizate în universitate în colaborare cu jurnale ISI şi 
din fluxul principal. 

2. METODE SCIENTOMETRICE DE 
MĂSURARE A ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE 

Un instrument de evaluare a performanțelor 
cercetării științifice este Spotlight SciVal prin care se 
pot identifica competențele de cercetare de excelență 
la nivelul instituțiilor și la nivel național. 

Prin acest instrument se pot stabili și ajusta 
direcțiile de cercetare prin identificarea domeniilor 
de excelență, impactul cercetării, realizarea direcți-
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ilor de cercetare prin identificarea potențialului de 
colaborare. 

Prin SciVal Spotlight se pot face următoarele 
determinări: 

– identificarea și analiza cercetării de excelență și 
interdisciplinaritatea; 

– evaluarea articolelor; 
– evaluarea oportunităților de cercetare bazate pe 

performanță; 
– colaborare cu cercetători individuali pentru fun-

damentarea poziției în cercetare. 
Prin aceste date obținute prin SciVal se poate 

analiza aria de dezvoltare a științei pe 5 ani, aria de 
multidisciplinaritate, creșterea competențelor cercetării, 
descoperirea germenilor ascunși în noile arii de 
cercetare. 

3. METODA DE CERCETARE 

Utilizând pagina Universității „Transilvania“ din 
SciVal sunt identificate 13 competențe privind 
domeniile cercetării de excelență desfășurate în 
Universitatea „Transilvania“ din Brașov. Scival 
oferă posibilitatea de a explora aceste rezultate și a 
examina competențele universității și impactul pu-
blicațiilor. 

Pentru anul 2012 domeniul cu rezultatele cele 
mai ridicate este cel al ingineriei urmat de științele 
calculatorului și matematică și fizică. 

Autorii de top au publicat în domeniul stocării 
energiei, unul din autori a publicat 14 articole din 
cele 362 existente, iar în domeniul generării de 
putere un autor a publicat 5 articole din cele 139 
existente în baza de date. Analizând producția ști-
ințifică a universității în perioada 2006-2010 a fost de 
1024 articole indexate în Scopus din care 694 articole 
au fost incluse in Spotlight iar 113 articole au 
contribuit la cele 13 competențe ale universității în 
cercetarea de excelență identificate de Spotlight. 

Domeniile principale de competență al Universității 
„Transilvania“, luând în considerare perioada 2006-
2010, sunt cel al Științei calculatoarelor într-o 
proporție de 25,7%, cel al Ingineriei în aproape 
aceeași proporție de 25,2% și cel de Matematică și 
fizică într-o proporție de 19,7%. Chimia reprezintă 
7,6%, Științele sociale 7,2%,  Specialitățile medicale 
3,8% , Biologia 2,7% și Sănătatea publică 2,4%. 

O proporție mai mică o reprezintă Biotehnologia – 
1,9% și Cercetarea Creierului – 1,5%. 

În figura 2 se prezintă topul autorilor privind 
numărul de articole publicate, pe primul loc fiind 
autorul cu 67 articole publicate și 34 articole publicate 
în domeniile de competență ale Universității 
„Transilvania“. 

 

 
 

Fig. 1. Domeniile de competență ale universității Transilvania 
(http://www.spotlight.scival.com/statistics?mapId=329023&year=2010&regionLevel=3). 

 

 
 

Fig. 2. Topul autorilor cu privire la numărul de articole în competențele universității. 
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4. ANALIZA DATELOR 

Datele utilizate în analiză provin de la un eşanti-
on construit aleatoriu format din 83 cadre didactice 
din cadrul Universităţii „Transilvania“ din Braşov. 
S-a urmărit verificarea existenţei unei legături  între 
variabilele statistice reprezentate de numărul de 
articole, numărul de citări şi valorile indicelui Hirsch 
în cazul celor trei baze de date luate în considerare: 
Scopus, Web of Science, Google Scholar. 

Analizând valorile medii ale indicelui Hirsch în 
cele trei baze de date s-au obţinut valorile prezentate 
în figura 3. 

 

 
 

Fig. 3. Valorile medii ale indexului Hirsh  
calculat în cele trei baze de date. 

 
Se observă faptul că în cazul indicelui Hirsch cea 

mai mare valoare medie obţinută este în cazul bazei 
de date Google Scholar cu o valoare absolută de 
2,48 reprezentând de 1,44 ori valoarea obţinută în 
cazul Web of Science, respectiv 5,15 ori valoarea 
obţinută în cazul bazei de date Scopus. 

Valorile medii obţinute analizând valorile absolute 
ale numărului de articole în cele trei baze de date 
sunt prezentate în figura 4. 

 

 
 

Fig. 4. Media numărului de articole din cele trei  
baze de date. 

 
Media articolelor obţinută în cazul bazei de date 

Google Scholar are valoarea cea mai ridicată 
reprezentând de aproximativ 1,36 ori valoarea obţi-
nută în cazul Web of Science, respectiv de 2,54 ori 
valoarea obţinută în cazul bazei de date Scopus. 

Numărul de citări reprezintă un alt indicator supus 
analizei, iar valorile medii obţinute sunt prezentate în 
figura 5. 

 
 

Fig. 5. Media numărului de citări din cele trei baze de date 
pentru eșantionul profesorilor. 

 

Analizând valorile medii obţinute se observă 
faptul că în medie cele mai multe citări sunt în cazul 
articolelor indexate în baza de date Google Scholar. 

Analiza comparativă a valorilor medii a tuturor 
celor trei indicatori în cele trei baze de date este 
prezentată în figura 6. 

 

 
 

Fig. 6. Valori medii comparative între numărul de articole, citări 
și valoarea indexului Hirsh. 

 

Se observă faptul că cele mai mari valori medii 
obţinute pentru cei trei indicatori analizaţi se 
regăsesc în cazul bazei de date Google Scholar. 

În cadrul cercetării efectuate s-a testat şi relaţia de 
dependenţă între variabilele statistice luate în con-
siderare. Astfel, s-a observat existenţa unei relaţii de 
dependenţă de intensitate medie între valorile numă-
rului de articole indexate în baza de date Google 
Scholar şi numărul de articole indexate în baza de 
date Web of Science. Existenţa unei legături între cele 
două variabile a fost testată iniţial utilizându-se 
graficul tip „nor de puncte”, prezentat în figura 7. 

 

 
 

Fig.7. Corelația dintre numărul de articole din Google Scholar  
și cel din Web of Science. 

 
Variabila x semnifică variabila independentă 

reprezentată de valorile numărului de articole indexate 
în baza de date Google Scholar, iar variabila y re-
prezintă numărului de articole indexate în baza de date 
Web of Science. Valoarea calculată a coeficientului de 
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corelaţie simplă de 0,55 semnifică o legătură de 
intensitate medie între cele două variabile analizate. 

Luând în considerare existenţa unei legături între 
cele două variabile a fost utilizat modelul regresiei 
liniare pentru a stabili un model liniar care să descrie 
cel mai bine relaţia dintre cele două şiruri de date. 

Din analiza tabelei de regresie se desprinde faptul 
că modelul liniar ce poate fi utilizat în explicarea 
variabilei independente este y=7,63+0,37*x, pentru 
un coeficient de determinaţie „R Square” de 30% 
care arata proporţia în care variabila dependentă y 
este explicată de model. Valorile 7,63 respectiv 0,37 
reprezintă estimatori ai coeficienţilor modelului 
liniar. Faptul că intervalele de încredere ale acestor 
estimatori nu conţin valoarea 0 arată faptul că 
aceştia sunt semnificativi diferiţi de 0. 

Analiza ANOVA arată faptul că regresia este 
global semnificativă înregistrând o valoare calculată 
a testului Fisher  de 34,72. Având în vedere faptul că 
această valoare este mai mare decât valoarea 
tabelară (3,96) pentru o probabilitate de 95% şi 1, 
respectiv 81 grade de libertate se poate afirma faptul 
că regresia este global semnificativă. Aceeaşi decizie 
se poate lua şi pe baza nivelului de semnificaţie a 
testului Fisher care este mai mic decât 0,05. 

5. CONCLUZII 

Publicarea în acces deschis nu poate fi decât 
benefică pentru cercetarea științifică. Obiectivul 
lucrării a fost determinarea unei corelații între cele 
trei seturi de date obținute. Evaluarea cercetării știin-
țifice se face luând în considerare doar bazele de date 
Web of Science și Scopus. Mentalitatea comunității 
academice se poate schimba promovând principiile 
accesului deschis la informație. La universitatea 
Transilvania s-a implementat primul depozit digital 
instituțional din România în noiembrie 2009. La acest 
depozit digital au aderat doar patru departamente de 
cercetare  din cele 16 ale universității. Din cele patru 
departamente , două sunt cele cu competențele de 
cercetare identificate de Scival și cu profesorii de top 
analizați în studiul exploratoriu de mai sus. Analiza 
statistică  ne demonstrează că există o legătură între 
numărul de articole indexate în baza de date Google 
Scholar și numărul de articole indexate în baza de 
date Web of Science. Valoarea calculată a coefi-
cientului de corelaţie simplă de 0,55 semnifică o 
legătură de intensitate medie între cele două variabile 

analizate. Funcția determinată prin ANOVA de-
monstrează că articolele indexate în baza de date Web 
of Science poate fi mai mare decât numărul articolelor 
indexate în Google Scholar. Se poate concluziona că 
autorii care publică articole valoroase indexate în Web 
of Science sunt autorii care promovează aceste articole 
și în acces deschis pe măsură ce condițiile de copyright 
le permit. Cercetarea nu este completă, nu are menirea 
definitivă dacă aceste rezultate un sunt accesibile în 
acces deschis pentru comunitatea academică. 

Trăim într-o eră plină neprevăzut care aduce 
modele noi de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, dar 
şi dezavantaje pentru instituţiile academice care nu 
s-au implicat în proiecte de promovare a cercetărilor 
proprii, care riscă să intre într-un con de umbră în 
cazul în care nu îşi asigură o oarecare notorietate. 

Datorită faptului că totul în prezent se schimbă cu 
„viteza luminii”, trebuie avute în vedere şi nevoile de 
informare tot mai diverse ale comunităţilor academice. 
Acestea implică, printre altele şi următoarele: 

– folosirea surselor oferite prin intermediul Inter-
netului (motoarele de căutare), care sunt mai uşor de 
utilizat şi mai accesibile decât depozitele tradiţionale 
ale bibliotecilor; 

– realizarea unor depozite care să aparţină institu-
ţiilor de cercetare, astfel ca munca cercetătorilor să fie 
vizibilă şi crearea unui depozit central la nivel naţional 

– sursele financiare, dacă ţinem cont de costul unui 
sistem operaţional, implementarea lui şi echipa de 
dezvoltare. 

Fiind o tendinţă nouă în procesul de furnizare a 
rezultatelor cercetărilor academice, depozitele insti-
tuţionale ar trebui să fie implementate în cadrul câtor 
mai multe instituţii, pentru ca astfel toţi cei implicaţi 
în munca de cercetare să beneficieze de mijloace 
moderne de diseminare a cunoaşterii. 

Un lucru este sigur: depozitele instituţionale vor 
reprezenta memoria unei societăţi şi un factor de 
progres în cercetare. 
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