
Essential Science Indicators (ESI) naudotojo gidas 

Prisijungimas 

ESI įrankis pasiekiamas tiesiogiai iš Web of Science (WoS) duomenų bazės: 

 
arba adresu: https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/essential-science-indicators/  

 
Svarbu! ESI prieinamas iš vidinio universiteto tinklo. Norint naudotis ESI įrankiu iš išorinio tinklo, reikalinga VPN paslauga. 

Norint naudotis ESI įrankiu asmeninė paskyra ir registracija nėra būtina. Registracija rekomenduojama tuo atveju, jeigu 

norima kurti ir tvarkyti išsaugotas ataskaitas ESI aplanke, užsisakyti naujienų prenumeratą (alert), išsaugoti gautus 

rezultatus ar vykdytos paieškos kriterijus, bei atlikti kitas papildomas funkcijas, numatytas ESI priemonėje.  

 
Šiuo atveju rekomenduojama naudoti tuos pačius registracijos duomenis, kaip ir jungiantis prie Web of Science (WoS) 

duomenų bazės ir kitų per ją pasiekiamų produktų.  

WoS vartotojo paskyrą susikurti galima WoS duomenų bazės puslapio viršuje, dešinėje, spaudžiant nuorodą „Prisijungti“ 

(Sing In) ir tada – „Registruotis“ (Register) bei užpildyti vartotojo registracijos formą.  

 

ESI “Indicators” skiltis: 
Žemėlapyje atvaizduojami pasirinkto tipo  („Highly Cited Papers“/„Hot papers“/“Top papers“) kriterijus atitinkančių 

publikacijų kiekiai atskiruose regionuose (kuo intensyvesnė spalva, tuo daugiau dokumentų). 

Efektyviam ESI naudojimui pirmiausiai reikia įsivertinti, kas bus analizuojama, ir kokiais kriterijais vadovaujantis rezultatai 

bus įtraukiami į ataskaitą. 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/essential-science-indicators/
https://vilniustech.lt/virtualus-privatus-tinklas?lang=1


 Nusileidžiančiame meniu (Results Lists) galima pasirinkti, ką norima analizuoti (tyrimų sritys, autoriai, institucijos, 

žurnalai, šalys, tyrimų frontai); 

 Include Results For lauke galima pasirinkti į rezultatus įtraukiamų dokumentų cituojamumo lygį. 

 
 

Gautus rezultatus galima toliau rūšiuoti ir filtruoti: 

 pasirinkti konkrečias mokslų sritis; 

 pasirinkti, pagal kokį kriterijų bus rūšiuojami rezultatai (pagal cituojamumą, publikacijos metus, žurnalo pavadinimą); 

 galima keisti rezultatų pateikimo tvarką/eiliškumą; 

 yra galimybė pasirinkti, kokie kiekvienos publikacijos duomenys bus pateikiami rezultatų sąrašuose. 

 



 
 

ESI “Field Baselines” skiltis: 

Šioje skiltyje pateikiamos kasmet nustatomos tikėtino cituojamumo ribos atskirose mokslų srityse. 

 

Citation Rates – tai vidutinis citavimų skaičius, tenkantis per metus toje mokslų kategorijoje paskelbtiems 

dokumentams. Visų metų citavimo dažniui mokslo kategorijoje apskaičiuoti taikomas 10 metų intervalas. 

Svarbu! Citavimų dažniai nustatomi tik pagal ESI kriterijus atitinkančių (labiausiai cituojamų) publikacijų duomenis, todėl 

ESI atskiroms mokslo sritims pateikiami citavimų dažniai gali būti aukštesni, nei vertinant visus tos mokslo srities 

dokumentus. 



Percentils – procentais apibrėžiama mokslinių tyrimų srities dalis ar pogrupis, sulaukęs minimalaus citatų skaičiaus. Kuo 

mažesnė procentilė, tuo didesnis minimalus citatų skaičius. 

Field Rankings – pateikia apibendrintus visų 22 ESI mokslo kategorijų duomenis. Mokslo sritis galima reitinguoti pagal 

norimą kriterijų, paspaudus ant atitinkamo kriterijaus rezultatų lentelės antraštėje. Paspaudus pakartotinai ant to paties 

kriterijaus, pasikeis rezultatų eiliškumas. 

 

ESI “Citation Treshholds” skiltis: 

Citavimo slenkstis – tai mažiausias citatų skaičius, gautas reitinguojant mokslinių tyrimų srities darbus mažėjančia tvarka 

pagal citatų skaičių ir tada nustatant viršutinę darbų dalį ar procentą. 

 

 
ESI Treshholds – pateikiami minimalūs citavimų skaičiai 10 metų laikotarpiu tam tikroje mokslo kategorijoje, reikalingi 

kad vertinamas subjektas patektų į ESI. Mokslų kategorijų duomenis galima reitinguoti pagal autorių, institucijų, žurnalų 

ar šalių ESI citavimų slenksčius bei keisti rezultatų pateikimo eiliškumą. 

Highly Cited Threshold – kiekvienai mokslo kategorijai pateikiamos minimalios citavimų skaičių ribos toje srityje 

publikuotiems dokumentams, kad jie patektų tarp 1% labiausiai cituojamų tos srities publikacijų. Pateikiami pastarųjų 

10 metų duomenys. 

Hot Paper Threshold – kiekvienai mokslo kategorijai pateikiamos minimalios citavimų skaičių ribos toje srityje 

publikuotiems dokumentams, kad jie patektų tarp 0,1% labiausiai cituojamų tos srities publikacijų. Duomenys 

atnaujinami ir pateikiami 2 mėn. intervalais. 

 

Daugiau informacijos: 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/esi/  

https://clarivate.libguides.com/esi 

 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/esi/
https://clarivate.libguides.com/esi

