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Universitatea din Oradea în cl
clasamentul mondial Scimago

UO pe locul 19 în România

Clasificarea Scimago este al doilea for important pe plan mondial, după Shanghai.
Există două baze de date majore privind producţia ştiinţifică din lume, ISI şi SCOPUS, care pe lângă
indexarea revistelor ştiinţifice monitorizează şi numărul de citări ale acestora, la final calculând
impactul revistelor ştiinţifice. Revistele ştiinţifice sunt clasificate în funcţie de impactul obţinut. Se
consideră că revistele incluse în primul sfert (primele 25%) sunt cele de top.
Lista revistelor indexate în bazele de date ISI şi SCOPUS este asemănătoare, totuşi există anumite
diferenţe: de exemplu SCOPUS acoperă şi domeniile umaniste, care sunt mai slab reprezentate în baza
de date ISI.

Atât pe baza datelor ISI cât şi SCOPUS se realizează ierarhizarea universităţilor şi a institutiilor de
cercetare din lume.
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(www.arwu.org/index.jsp), respectiv pe baza datelor SCOPUS se realizeaza clasamantul SCIMAGO
(SIR) (din 2008) (www.scimagoir.com/).

Diferenţele dintre cele două clasamente sunt următoarele:
- clasamentul Shanghai include numai universităţi, în timp ce clasamentul SCIMAGO include şi
instituţii de cercetare,
- în clasamentul Shanghai se publică lista primelor 500 de universităţi, în timp ce lista Scimago
cuprinde toate universităţile şi instituţiile de cercetare din lume care au publicat minimum 100 de
articole ştiinţifice în reviste de top.

În realizarea clasamentului Scimago se iau în considerare 6 indicatori, dintre care cei mai importanţi
sunt: numărul de articole ştiinţifice, colaborarea internaţională, numărul de articole din cele mai
prestigioase reviste (incluse în primele 25%), numărul de articole aflate printre cele mai citate 10%
(rata excelenţei).

Rezultatele Clasamentului SCIMAGO 2011
Din România au fost incluse în total 19 instituţii - 2 de cercetare şi 17 universităţi.
Universitatea din Oradea în clasamentul mondial:
- poziţia mondială - 2981
- poziţia în Europa de Est - 193
- poziţia în România 19, Oradea locul 9 ca centru universitar

