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Legjobb folyóirat kiválasztása

Melyek a jó minőségű folyóiratok?

Hogyan tudom elkerülni a predátor folyóiratokat?

Melyek a jó minőségű nyílt  hozzáférésű folyóiratok?

Mely folyóiratok foglalkoznak  a témámmal?

Mely folyóiratok publikálnak a témámban?

Melyek a nagy hatással rendelkező folyóiratok?
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Web of Science Core 
Collection™

Folyóiratok, amelyek nem teljesítik a 24 minőségi elvárást, 
kikerülnek a Web of Science Core Collectionből

Dinamikus gyűjtemények:

• MINDEN FOLYÓIRAT 
TELJESÍTI A 24 MINŐSÉGI 
ELVÁRÁST

• ESCI folyóiratok, amelyek 
hatása magas, átkerülnek a 
SCIE, SSCI vagy AHCI
indexbe

• SCIE, SSCI és AHCI indexben 
vezetett folyóiratok, 
amelyek hatása csökken 
átkerülnek az ESCI-be
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Eszközök a legjobb folyóirat kiválasztására

Master Journal List

mjl.clarivate.com

Aktuálisan vezett 
folyóiratok a Web of 
Scienceben

Web of Science

•Topic/Title keresés

•Analyze Results a 
folyóiratok alapján

Manuscript Matcher

•Algoritmus által 
választott legjobb 
folyóirat a kéziratban 
található kulcsszavak 
alapján

•Cikk címe és absztrakt 
alapján

Journal Citation Reports

•Folyóiratok 
összehasonlítása 
tudományterületeken 
belül folyóiratszintű 
metrikák segítségével

InCites B&A

•Web of Science és 
Journal Citation Reports 
adatok normalizált 
mutatókkal kiegészítve

http://www.mjl.clarivate.com/
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Aktuálisan vezetett folyóiratok
Mjl.clarivate.com 

Folyóiratok keresése Szűrők Részletes információk a folyóiratról

Nyílt hozzáféréssel kapcsolatos adatok

Folyóirat újraértékelés alatt



7Insert footer

Manuscript Matcher algoritmus

Adja meg a kézirat adatait

Válassza ki a felhasznált 
irodalom csoportját

Master Journal List
mjl.clarivate.com 

EndNote Web
myendnoteweb.com

EndNote Desktop CWYW
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Manuscript Matcher algoritmus
Találatok

Szűrés Találati lista
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Web of Science  - folyóiratok azonosítása kulcsszavak alapján
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Web of Science – folyóirat hatása

Találati lista Teljes bejegyzés
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Journal Citation Reports

1. Konkrét folyóiratra való keresés
2. Folyóiratrangsorok kialakítása
3. Tudományterületi átlagok megjelenítése
4. Saját mentett elemzések

1

2 3 4

• Folyóiratok összehasonlítása 
különféle mérőszámok 
segítségével

• Leghatásosabb folyóiratok 
megállapítása
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Folyóiratok összehasonlítása

Journal Citation Reports

2. Folyóiratok szűrése:
Tudományterületek
Kiadás éve
Indexek 
OA szűrő
Kiadó
Kiadó országa
Küszöbértékek

1. Folyóirat vagy tudományterület 
kiválasztása
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Visszatérő kérdések

Mely folyóiratok rendelkeznek impakt faktorral?

Mi jelent a Q1, Q2 stb. és hol találom meg?

A Web of Science Core Collection Science Citation Index Expanded és Social 
Science Citation Indexben található folyóiratok, amelyek már legalább 3 éve 
vannak vezetve.

A Q1 azt jelenti, hogy a folyóirat az impakt faktor alapján rendezett ranglistán 
az adott tudományterületen a legjobb 25 százalék folyóiratok között szerepel.
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A 2021-s JCR frissítésről dióhéjban
ÚJ TARTALOM

Folyóiratok kiszélesítése

This year's release includes expanded 
coverage of the journal literature to 
reflect the full breadth of research 
covered in all the journals in the Web of 
Science Core Collection™ – including 
journals covered in the Arts & Humanities 
Citation Index (AHCI)™ and the Emerging 
Sources Citation Index (ESCI)™.

Learn more

ÚJ MÉRŐSZÁM

Jounal Citation Indicator

The Journal Citation Indicator is a field-
normalized measurement of journal citation 
impact, providing a single journal-level 
metric that can be easily interpreted and 
compared across disciplines. It will be 
calculated for all journals in the Web of 
Science Core Collection™ – including those 
that do not have a Journal Impact Factor™.

Learn more

MEGÚJULT INTERFÉSZ

EARLY ACCESS CONTENT

A phased, prospective approach

We're introducing Early Access content in JCR to 
more accurately reflect the dynamic citation 
environment of rapid online publication. Read 
our blog post series and our guide for some 
guidance around this change in policy.

EARLY ACCESS TARTALOM

Fázisokra bontva

We're introducing Early Access content in JCR to 
more accurately reflect the dynamic citation 
environment of rapid online publication. Read 
our blog post series and our guide for some 
guidance around this change in policy. JÚLIUS 2. - 9.30 BUDAPEST

Journal Citation Reports 2021-s kiadása

Regisztráció

JCR webinár

https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM3_EA_Publisher_Comms_JCR_launch_SAR_Global_2021_SEED&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=12224&elqTrackId=aff78f189a1f487aa612456c3c9db747&elq=474b05bb0e39455baf217c5a48554594&elqaid=15788&elqat=1
https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM3_EA_Publisher_Comms_JCR_launch_SAR_Global_2021_SEED&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=12202&elqTrackId=9c11a8e025fa465591e9da1ef0aee485&elq=474b05bb0e39455baf217c5a48554594&elqaid=15788&elqat=1
https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM3_EA_Publisher_Comms_JCR_launch_SAR_Global_2021_SEED&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10884&elqTrackId=2a0b8978052c418e8202052d11d669be&elq=474b05bb0e39455baf217c5a48554594&elqaid=15788&elqat=1
https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM3_EA_Publisher_Comms_JCR_launch_SAR_Global_2021_SEED&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=11545&elqTrackId=c2074c3d4f614a9fa680eff31ac748b6&elq=474b05bb0e39455baf217c5a48554594&elqaid=15788&elqat=1
https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM3_EA_Publisher_Comms_JCR_launch_SAR_Global_2021_SEED&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10884&elqTrackId=2a0b8978052c418e8202052d11d669be&elq=474b05bb0e39455baf217c5a48554594&elqaid=15788&elqat=1
https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM3_EA_Publisher_Comms_JCR_launch_SAR_Global_2021_SEED&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=11545&elqTrackId=c2074c3d4f614a9fa680eff31ac748b6&elq=474b05bb0e39455baf217c5a48554594&elqaid=15788&elqat=1
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.7202098729717669&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004bf4dfa7ce368252b3bbe75d06dc8049f45227409a0ae12374c7464aeff76d220%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D194265985350410335%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQhO_T493QvJZBA9_JcGyaWnQX0_SoIDWAImRzf-_kbHg2%26
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További képzések

https://clarivate.com/webofsciencegroup/suppo
rt/wos/

https://clarivate.libguides.com/europe/hungary

https://clarivate.libguides.com/europe/hungary
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Köszönöm!

Tóth Szász Enikő
Solutions Consultant

Eniko.szasz@clarivate.com


