
 
 
Google Scholar Citations 
Pentru a putea evalua indicele Hirsch (h-index) folosind baza de date Google Scholar, trebuie să vă 
înregistraţi un profil de cercetător. Dacă nu aveţi deja un profil creat, parcurgeţi paşii următori: 
 
1) Accesaţi site-ul scholar.google.com. Din această pagină, alegeţi opţiunea „My citations”, după 
cum este indicat în figura de mai jos. 
 

 
 
Dacă nu sunteţi deja autentificaţi cu un cont Google, în acest moment vi se va cere autentificarea. 
Dacă nu aveţi cont Google (pentru mail, youtube, etc), trebuie să vă creaţi unul.  
 
2) După autentificare, veţi vedea următoarea pagină, unde trebuie să vă introduceţi datele de 
identificare personală şi ale instituţiei. Datele corecte vor ajuta Google să găsească automat 
articolele dumneavoastră. 
 



 
 
3) După introducerea datelor personale, apăsaţi „Next Step”, şi veţi putea selecta articolele care vă 
aparţin. Există posibilitatea să existe mai mulţi autori cu acelaşi nume, uneori chiar din aceeaşi 
instituţie, după cum se poate vedea din figura de mai jos: 
 

 
4) Alegeţi opţiunea „See all articles”, şi veţi putea selecta articolele pe care le-aţi publicat. Deşi 
sistemul poate să îşi dea seama că există autori diferiţi, articolele dumneavoastră pot fi împărţite în 
mod aleatoriu între autorii identificaţi automat. Din acest motiv, trebuie să parcurgeţi cu grijă lista 



articolelor, şi să de-bifaţi articolele care nu vă aparţin. După ce aţi selectat articolele, apăsaţi 
butonul „Add”, ca în figura de mai jos.  
 

 
 
5) Dacă sistemul a identificat mai mulţi autori cu numele dvs, întoarceţi-vă la pagina de selecţie a 
autorilor folosind butonul de navigaţie „back” din browser. Parcurgeţi pasul 4 din nou, pentru a 
selecta articolele care vă aparţin. 
 

 



6) După ce aţi reuşit selectarea tuturor articolelor, apăsaţi butonul „Next step”. Veţi vedea o pagină 
ca în figura de mai jos, unde puteţi selecta dacă doriţi să lăsaţi Google să actualizeze automat lista 
de articole pe măsură ce ele sunt publicate. Este recomandat să activaţi această opţiune, de obicei 
actualizarea automată funcţionează corect. 

 
 
7) Apăsând „Go to my profile”, veţi obţine profilul Google Scholar, cu metricile de citare calculate. 
Indexul h este cel identificat in imaginea de mai jos. 

 
 



8) Dacă sunt articole pe care Google nu le-a găsit automat, le puteţi adăuga manual. Din pagina 
profilului, apăsaţi butonul „Add”, apoi selectaţi din opţiunile din partea stângă „Add article 
manually”. 
 

 
 
 
S-a dezvoltat o aplicatie de calcul automat a punctajelor pentru articolele din Google Scholar. 
Formatul fisierului de intrare este de tip CSV. Pentru a salva lucrarile proprii se acceseaza Google 
Scholar si se intra in profilul propriu specificand numele si prenumele. Se selecteaza publicatiile cu 
ajutorul casutei checkbox aflate in coltul stanga sus (vezi figura de mai jos!). 
 

 
 
In urma selectiei apare butonul Export care va fi accesat in pasul urmator. Se alege modul de 
salvare CSV, iar apoi se poate alege una din cele doua optiuni: Export selected articles sau Export 
all my articles. Va rezulta un fisier exportat cu extensia .CSV. 
 


