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Процена научних резултата  
 Публикације имају веома значајну улогу у 

процени резултата рада научника, од којих 
директно зависи њихов положај и 
напредовање у академској средини.  

 Процена се некада заснивала само на 
броју публикација и систему рецензија, 
што је спор и скуп процес. 

 Данас се процена базира све више на 
библиометријским индикаторима:  
цитатима, IF, h-индексу итд. 



Библиометрија 
 Део науке о науци који проучава науку 

преко квантитативних индикатора 
назива се наукометрија, а њен део је 
библиометрија, која се базира на 
носиоцима информација. 

 Носиоци информација су публикације, 
цитати, секундарни извори 
информација о публикацијама 
(библиографије, базе података, web…) 



Библиометријски индикатори 
• Број и врста публикација које је објавио неки 

научник, група или институција 
• Квалитет објављених публикација изражен 

преко индикатора заснованих на цитираности. 
 Цитати се у науци сматрају индикатором 

квалитета, те су број цитата и индикатори 
засновани на цитираности данас у широкој 
употреби. 



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 
цитати, појавила се крилатица or “Be cyted оr 
die” и просечан број цитата по раду је 
порастао.  

• Уредништва часописа често траже од аутора 
да цитирају радове објављене у њему, како 
би часопису порастао ИФ. 



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 
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. 

• 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: 
• 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   
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 објављени 



Утицајност 

• Утицајност се исказује укупним бројем 
цитата и фракционо, с обзиром на удео 
аутора у цитираном раду. Посебно 
треба приказати цитате остварене 
у ISI цитатним индексима и 
националном цитатном индексу. 

• Цитираност се документује навођењем 
свих цитираних и цитирајућих радова 













































My Citation Alerts 

• Препоручујемо да се региструјете за ISI 
цитатне индексе 

• Направите My Citation Alerts 
• Цитирају се корисници на 

најразличитије начине 
• Једино преко My Citation Alerts је могуће 

неке неуобичајене примере пронаћи  
 























Publish or perish 

• Програм доступан бесплатно преко 
Googlе-а 

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

• Само се укуца име траженог аутора   





Цитираност 

• Цитираност је могуће радити и преко 
SCOPUS-a. 

• Напомињем још једном цитат из 
Правилника о цитираности 

• “Посебно треба приказати цитате 
остварене у ISI цитатним индексима и 
националном цитатном индексу.” 

 
 



SCOPUS 
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