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Essential Science Indicators

,

Udgiver: Clarivate Analytics/tidligere Thomson Reuters
Indhold og Omfang: Essential Science Indicators er en database, som giver dig mulighed for at finde
performance statistik og trends inden for 22 forskningsdiscipliner. Du kan også finde statistik i forhold
til forskere, institutioner og lande udledt fra artikler i videnskabelige tidsskrifter og citationer til disse.
Databasens statistikker bygger på en 10 årig periode, undtaget hot paper, som bygger på en 2 årig periode.
Emne: Tværfaglig
Geografisk dækning: International
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Du kan finde oplysninger om en specifik institutions performance inden for et givet forskningsfelt. Vælg
Research Field. Tilføj et filter – Vælg institution og skriv den institution, du ønsker at søge oplysninger om.
I dette tilfælde Copenhagen Business School

Du kan se, at Copenhagen Business School (CBS) gør sig gældende inden for 3 forskningsdiscipliner. Du
kan se antallet af dokumenter indekseret i Web of Science, Cites/Paper og Top Papers CBS har inden for
de 3 områder. Du kan også vælge at se, hvor mange papers CBS har inden for de 3 forskningsdiscipliner i
kategorien Highly cited papers og Hot papers. Det gør du ved at bruge rulleknappen ved Include Results
for….

Du kan vælge andre filtre end Institutioner. Du kan søge på følgende:
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Du kan vælge at se top papers inden for nedennævnte områder. Du kan f.eks. se, hvilken forsker, der har
flest Top papers (eller Highly Cites papers eller Hot paper) inden for Social Sciences, General

Du kan også vælge at søge på Institutions og afgrænse til land, f.eks. Danmark
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Du kan i menubjælken vælge at skifte til Field Baselines. Her kan du få oplysninger om Citation rates: Det
er årlige opgørelser over gennemsnitlige citationer per paper inden for de 22 forskningsdiscipliner. Du kan
vælge Percentiles. Percentiles angiver niveau for citationsaktivitet inden for de 22 forskningsdiscipliner og
endelig kan du vælge Field Ranking, som angiver en 10-årig citationsrate og danner basis for Highly Cited
Papers

Du kan f.eks. under Field Ranking få disse oplysninger inden for hver forskningsdisciplin
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Du kan vælge Citation Thresholds i Menubjælken. Her kan du finde statistikker om følgende inden for de
22 forskningsdiscipliner:
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