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Понашање научника

• Када је основни критеријум вредновања био 
број публикација, јавила се крилатица 
”Publish or perish” а број радова је почео да 
расте.

• Када су за вредновање почели да се користе • Када су за вредновање почели да се користе 
цитати, појавила се крилатица or “Be cyted оr
die” и просечан број цитата по раду је 
порастао. 



Импакт фактор или фактор утицаја

• Импакт фактор за посматрану годину је 
бројна вредност која се добија тако што се 
број цитата у посматраној години за радове 
публиковане у последње две године подели 
са бројем радова публикованих у последње са бројем радова публикованих у последње 
две године у посматраном часопису.

• Представља просечну очекивану цитираност 
сваког чланка објављеног у том часопису у 
датој години





Хиршов или h - индекс

• Хиршов индекс је број који казује да је 

посматрани научник објавио h радова који су 

сви били цитирани најмање h пута. Што је 

број већи, то су и радови посматраног 

научника у просеку утицајнији.научника у просеку утицајнији.

• Хиршов индекс даје реалнију слику 

утицајности научних радова појединог 

научника него импакт фактор часописа у 

којима су радови објављени.





Јуџин Гарфилд

Творац првих цитатних индекса





Правилник о поступку и начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача

• Важи од 21. марта 2008. године

• Науке су рaзврстане у три групације:• Науке су рaзврстане у три групације:

• Природно-математичке и медицинске

• Техничко-технолошке и биотехничке

• Друштвене и хуманистичке



М20: М21, М22, М23

• М21: часописи у првих 30% са листе  SCI
(рад у врхунском међународном 
часопису), 8 бодова

• М22: часопис у следећих 20% са листе• М22: часопис у следећих 20% са листе
SCI (рад у истакнутом међународном 
часопису), 5 бодова

• М23: преосталих 50% часописа са SCI
листе (рад у међународном часопису) 3
бода



М24

• М24: рад у часопису међународног 
значаја верификован посебном одлуком 
матичних одбора



Национални часописи



Цитираност

• У научном раду је стандардна пракса 
позивање на резултате претходника и 
навођење тачних података о томе када 
су и где ти резултати објављенису и где ти резултати објављени















































My Citation Alerts

• Препоручујемо да се региструјете за ISI 
цитатне индексе

• Направите My Citation Alerts

• Цитирају се корисници на • Цитирају се корисници на 
најразличитије начине

• Једино преко My Citation Alerts је могуће 
неке неуобичајене цитате пронаћи 

























Publish or perish

• Програм доступан бесплатно преко 
Googlе-а

• Приказује анализу ауторове утицајности 
(Author impact analysis) на Google (Author impact analysis) на Google 
Scholar

• Само се укуца име траженог аутора  





Science Journal Citation Report



Journal Citation Report



Претрага по земљама



Претрага - Croatia



Листа хрватских часописа



Acta Botanica Croatica



Самоцитираност часописа жутим 

обележени ступци








