Žurnalo pateikimas atrankai
1. Atrankai galima pateikti spausdintą, elektroninį (XML, PDF) žurnalo variantą, arba abu.
2. Leidėjas turi pateikti ne mažiau trijų vienas po kito išleistų žurnalo numerių. Leidėjas privalo
siųsti žurnalo numerius tol, kol nebus baigtas atrankos precesas. Informaciją apie žurnalo vertinimo
būklę galima sužinoti užpildžius paklausimą adresu
http://ips.clarivate.com/info/jrneval-status/.
3. Spausdintus numerius reikia siųsti žemiau nurodytu adresu:
Thomson Reuters
ATTN: Publication Processing
1500 Spring Garden Street
Fourth Floor
Philadelphia, PA 19130 USA
• žurnalo numeriai turi būti siunčiami nuotal ir nemokamai,
• pradedama siųsti nuo naujausio numerio,
• toliau siunčiami kiti, tik ką išleisti, numeriai.
4. El. žurnalams reikia užpildyti elektroninę registracijos
formą http://ips.clarivate.com/info/journalsubmission2/?x=26&y=13.
Atrankos kriterijai
1. Žurnalo reguliarumas
• el. žurnalams, kurie tik pildomi naujais straipsniais, tikrinama, kiek naujų straipsnių atsiranda
per 9 mėn. laikotarpį.
2. Žurnalas turi turėti ISSN, kuris būtų registruotas ISSN tarptautiniame centre.
3. Žurnalai turi būti recenzuojami.
4. Leidybinės praktikos etika. Bet kokie įrodymai apie neetišką leidėjo veiklą ( pvz. : grobuoniška
leidybos praktika, žurnalo straipsnių savicitavimas ir t.t.) yra kliūtis patekti žurnalui į WoS atranką.
5. Autorių ir redkolegijos tarptautiškumas.
6. Viso teksto straipsniai anglų kalba. Pirmenybė teikiama žurnalams, kurių straipsniai parašyti
anglų kalba. Tai ypač aktualu gamtos mokslams.
7. Žurnalo tematikos naujumas/aktualumas.
8. Kiekvienas žurnalo straipsnis turi turėti šią bibliografinę informaciją anglų kalba:
• antraštę,
• santrauką,
• reikšminius žodžius,
• cituotos literatūros sąrašą.
9. Žurnalas turi atitikti visus tarptautinius leidybinius reikalavimus:
• informatyvios žurnalo ir straipsnių antraštės,
• aiški straipsnio santrauka,
• išsamus cituotos literatūros sąrašas,
• informacija apie autorių: prieskyros ir adresai.
10. Jei žurnalas elektroninis, rekomenduojama straipsniams turėti identifikatorius (pvz., DOI)
11. Cituotos literatūros sąrašas turi būti parašytas lotyniškais rašmenimis.
12. Citavimo rodikliai:
• regioniniams žurnalams taikomi kitokie citavimo reikalavimai, labiau atsižvelgiama į žurnalo
turinį,

citavimo rodikliai skaičiuojami atskirose mokslo kategorijose,
• autoriai ir redaktoriai turi būti cituojami,
• skaičiuojamas savicitavimas ir jo įtaka IF cituojamumo rodiklio augimui. Pageidautina, kad
savicitavimas sudarytų ne daugiau kaip 15% visų citavimų
13. Rekomenduojama nurodyti informaciją ir apie mokslinių tyrimų finansavimo šaltinius.
14. Socialinių mokslų žurnalų vertinimo ypatybės:
• kreipiamas dėmesys į tai, kad socialinių mokslų straipsnių cituojamumas yra mažesnis,
• didelę dalį sudaro lokalios reikšmės straipsniai skirti regioniniams tyrimams.
15. Humanitarinių mokslų žurnalų vertinimo ypatybės:
• daug nuorodų į kitus šaltinius nesusijusius su žurnalais (knygos, muzikos, meno ir literatūros
kūriniai ir kt.),
• tekstas anglų kalba nėra būtinas straipsniams, nes yra mokslo sričių, kuriose vyrauja nacionalinė
tyrimų specifika (pvz., regioninės arba nacionalinės literatūros studijos).
•

