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COM TROBAR REVISTES PER CATEGORIES INDEXADES EN

JCR I SJR

CERCA EN JCR
•
•
•

Per a accedir a JCR cal estar en un ordinador de la UV o connectar-te a la xarxa mitjançant la VPN.
Cerca en el catàleg Trobes, per títol, Journal Citation Reports i fes clic en Base de dades en línia.
Una vegada en InCites JCR, fes clic en Browse by Category.

JCR: Indice de impacto y Cuartil

•
•

En la nova finestra, selecciona la base de dades en la que buscar: SCIE per a revistes de Ciències i SSCI
per a revistes de Ciències Socials. Pots deixar les dues opcions seleccionades.
A continuació, fes clic en el desplegable Select Categories per a seleccionar les matèries que
t’interessen. En el exemple, hem triat Womens Studies. Finalment, fes clic en Submit per a llançar la
cerca.
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•

•

En la finestra de resultats tenim en primer lloc la categoria o categories que hem triat; en segon lloc,
la edició del JCR (SSCI o SCIE); a continuació, el nombre de revistes indexades sota eixa condició; el
total de cites i altres dades bibliomètriques.
Fes clic en el nombre de revistes, 42 en el cas del nostre exemple, per a accedir als títols.

•
•

•

Les revistes apareixen ordenades per defecte pel seu Journal Impact Factor de major a menor. Pots
aplicar més criteris de cerca sobre els resultats (revistes Open Access, per país, etcètera).
Pots afegir els resultats a una llista fent clic en Add Journals to New or Existing List. Per a fer-ho, has
de crear-te un compte (menú superior dreta, Sign In). Podràs accedir a les teues llistes cada vegada
que entres a la teua sessió de JCR fent clic en el símbol de la carpeta (arriba a la dreta).
També pots descarregar la llista fent clic en Select All i en el símbol Download (arriba a la dreta).
Tria la descàrrega en formal XLS per a obtindré un full Excel amb les dades.
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Com trobar revistes per categories indexades en JCR i SJR

CERCA EN SJR
•
•

•

Accedeix en Internet a Scimago Journal Rank (SJR). No és un recurs de pagament, així que no cal
estar en la xarxa de la UV.
En les vinyetes desplegables de la part superior, selecciona l’àrea del teu interès, la categoria, la
regió o país i el tipus de publicació (revista). Al nostre exemple, hem seleccionat Socials Sciences i
Gender Studies.
Pots fer servir més filtres, com ara per a obtindre només revistes en Open Access. Pots
descarregar la llista fent clic en el botó Download data.

Si tens qualsevol dubte, pots contactar la Secció de Suport a la Investigació de la teua biblioteca.
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