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Indhold og omfang: Databasen indeholder ca. 12.000 peer reviewed tidsskrifter og conference
proceedings inden for Science, Technology og Social Sciences fra over 3.300 udgivere i 60
lande. Databasen giver dig mulighed for at evaluere og sammenligne tidsskrifterne ud fra citatiJ onsdata, dvs. finde højt rankede tidsskrifter (målt på antallet af modtagne citationer) inden for
et specifikt emneområde og viser også relationen mellem citerede . Databasen medtager kun
tidsskrifter af høj faglig kvalitet. Databasen dækker fra 1997-. Det mest kendte værktøj er Journal Impact Factor (JIF). JIF er udtryk for det gennemsnitlige antal gange, artikler fra et specifikt
tidsskrift publiceret i de 2 foregående år, er citeret. Databasen dækker også et 5 årigt JIF.
Emne: Science, Technology og Social Sciences
Geografisk: International, dog med en hovedvægt på amerikanske tidsskrifter

Du kan søge efter et specifikt tidsskrift. Du får oplysninger om tidsskriftets bibliografiske data, udgiver og
issn-nr., link til indholdsfortegnelse, tidsskriftets status målt ud fra forskellige bibliometriske data, så som
Journal Impact Factor (JIF), både det 2-årige og 5-årige.
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Det kaldes Key Indicators. Du kan få vist Key Indicators i en grafisk fremstilling

Tidsskriftets placering (ranking) inden for emnekategorien Social Work. I 2016 var British Journal of Social
Work således ranked som nr. 17 ud af 42 tidsskrifter inden for Social Work.
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Du kan også vælge at søge efter tidsskrifter inden for specifikke fagområder. Det er en måde at se, hvilke
tidsskrifter, der er ranked højest indenfor et givent forskningsområde og på den måde kan du identificere
de væsentligste tidsskrifter, f.eks. i forbindelse med at skulle vælge et tidsskrift at sende dit manuskript til.

Vælg fagområde/r under ”Select Categories” og vælg ”Submit” nederst. Nu fremkommer en ranked liste over
tidsskrifterne inden for området for året 2016.

Ranked liste over tidsskrifter inden for forskningsområdet ”Social Work”
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Du kan også vælge at se, hvor mange tidsskrifter, der er medtaget inden for hver emnekategori, hvis du vil se,
hvor dækkende databasen er inden for et specifikt emneområde. Der er 234 emnekategorier i alt. Du vælger
Catagories by Rank

Du kan vælge at sortere emnekategorierne efter forskellige parametre, f.eks. antal af citationer
Du kan også vælge at sammenligne tidsskrifter inden for diverse emnekategorier. Vælg Compare Journals.
Dernæst vælg select journals – skriv tidsskriftets titel og vælg det. Skrive endnu en titel – vælg det og gentag det
for de tidsskrifter, du ønsker at sammenligne. Vælg dernæst årstal, vælg metrics, vælg category. Slut af med af
trykke på Submit.
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Ranking bliver oplyst i Q1, Q2, Q3 eller Q4. Hvis tidsskritet ligger i Q1, er det blandt de højest rankede ¼ inden for
emnekategorien.
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