
 

 

USAMV Cluj-Napoca – în grupul celor 22 de instituții de învățământ 

superior din România care au îndeplinit criteriile pentru a fi prezente 

în clasamentul SIR Global 2013 

 

Grupul SCImago, în parteneriat cu SCOPUS, cea mai mare bază de date pentru 

evidențierea publicațiilor științifice din lume, a publicat Raportul SIR Global 2013 care 

este o clasificare a universităților și institutelor de cercetare din întreaga lume în funcție 

de cantitatea și calitatea producției științifice publicate. SIR Global ia în considerare 

acele universități și instituții de cercetare, cu cel puțin 100 de documente științifice de 

tip: articole, presentări la conferințe științifice, etc., publicate în ultimul an al unei 

perioade de cinci ani analizată și care sunt cuprinse în baza de date SCOPUS. 

Din România, în Clasamentul SIR Global 2013 sunt nominalizate 22 de 

universități și institute de cercetare, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară din Cluj-Napoca fiind singura universitate de profil agricol și de medicină 

veterinară din țară prezentă în acest clasament. 

Pentru a oferi o informație cât mai relevantă privitor la producția științifică, SIR 

Global cuprinde un set de 4 indicatori dintre care, 2 indicatori prezintă performanța 

cantitativă a producției științifice analizate: Indicatorul O = Output (numărul de articole 

publicate în revistele științifice de specialitate și Indicatorul IC = International 

Collaboration (ponderea articolelor publicate în colaborare cu autori din instituții din 

alte țări) și 2 indicatori care prezintă performanța calitativă a acesteia: Indicatorul Q1 = 

High Quality Publications (ponderea articolelor publicate în primele 25% reviste de 

prestigiu) și Indicatorul NI = Normalized Impact (raportul dintre impactul științific 

mediu al unei instituții și impactul mediu mondial al articolelor din domeniu). 

Conform SIR Global 2013, în rândul universităților și institutelor de cercetare din 

România, USAMV Cluj-Napoca ocupă poziția 22 în ceea ce privește numărul de articole 

publicate în revistele științifice de specialitate (Indicatorul O), poziția 8 în ceea ce 

privește colaborarea internațională (Indicatorul IC), poziția 9 în ceea ce privește 

ponderea articolelor publicate în primele 25% reviste de prestigiu (Indicatorului Q1) și 

poziția 16 în ceea ce privește raportul dintre impactul științific mediu și impactul mediu 

mondial al articolelor din domeniu (Indicatorului NI). 



Clasamentul SIR Global 2013 pentru România poate fi accesat la adresa: 

http://www.scimagoir.com/pdf/SIR%20Global%20ROU%202013%20O.pdf  
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