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ACADEMIA.EDU 
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Tehnologiile digitale actuale permit deschiderea accesului și distribuirea rapidă a 

informațiilor științifice care facilitează o mare varietate de activități academice.

Utilizarea reţelelor academice devine din ce în ce mai frecventă, iar tehnologiile emergente

sporesc vizibilitatea și schimbul de idei al cercetătorilor.

https://www.academia.edu/



CE ESTE ACADEMIA.EDU
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Academia.edu este o rețea socială academică gratuită care își propune să conecteze oamenii

de știință, să le ofere o platformă de partajare a activității lor de cercetare și să le faciliteze

urmărirea articolelor relevante pentru domeniile lor de studiu.

Academia.edu permite:

• Crearea și menținerea propriului profil științific care arată zonele de interes, publicații, 

informații de contact; 

• Interacționarea cu alți cercetători prin mesaje pe aceeași platformă;

•Primirea recomandărilor automate pentru articole și cercetători, pe baza intereselor de 

cercetare și a persoanelor pe care le urmărim;

•Obținerea datelor statistice care permit măsurarea impactului cercetării;

•Marcarea documentelor de interes pentru a fi citite mai târziu;

•Încărcarea și partajarea documentelor în diferite formate.



REȚELELE SOCIALE DEDICATE EXCLUSIV 

CERCETĂRI S-AU DEZVOLTAT RECENT
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Academia.edu este lansată în 2008, fondator, Richard Price.

Academia.edu are mai multe merite: 

o site-ul este destul de prietenos în accesare;

o indexarea sa pe Google este excelentă și face posibil să dezvolte legături cu alți

cercetători;

o sporeşte vizibilitatea la nivel internaţional.
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MISIUNEA ACADEMIA.EDU

Misiunea Academia.edu este de a face 

ca fiecare lucrare științifică să fie disponibilă gratuit pe Internet și de a spori discuțiile

academice și colaborarea. Devenind membru Premium obțineți acces la mai multe 

instrumente pentru a avansa în carieră și cercetare.
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MISIUNEA SE BAZEAZĂ PE PATRU PILONI

ACCES DESCHIS

Asigură că fiecare document este disponibil gratuit.

DISTRIBIUREA SAU PARTAJAREA

Construieşte cel mai rapid și cel mai relevant sistem de distribuție.

EVALUAREA

Oferă încredere în documentele plasate.

FORMATUL
Permite schimbul de cunoștințe într-o varietate de formate.



PLANUL ACADEMIA.EDU ESTE DE A 

CONSTRUI ACEȘTI PILONI ÎN 4 ETAPE
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Academia.edu este o platformă pentru partajarea

cercetărilor academice. Academicii au încărcat 22 de 

milioane de lucrări, iar 31 de milioane de cadre universitare, 

profesioniști și studenți citesc lucrări pe Academia.edu în

fiecare lună.

Academia.edu

urmărește diferite valori, arătând utilizatorilor accesările profilului,

vizualizările documentelor.



BENEFICIUL CREĂRII UNUI PROFIL ÎN

ACADEMIA.EDU?
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 Distribuirea publicațiilor de cercetare;

 Monitorizarea impactului, precum numărul de vizualizări ale documentelor sau a 

profilului;

 Urmărirea altor cercetători din domeniul;

 Apariţia profilului din Academia.edu în căutările Google, astfel încât un profil poate

fi o modalitate excelentă de a vă promova cercetarea;

 Publicațiile cu text integral încărcate în profilurile Academia.edu sunt indexate de 

Google Scholar.



VALORI
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 Prezentarea generală a utilizatorilor care au accesat profilul și vizualizat publicațiile în 

ultimele 30/60 de zile (informații anuale în cazul în care aveți un abonament Premium);

 De câte ori au fost vizualizate toate publicațiile;

 Tabel cu cinci coloane care descrie activitatea legată de publicații și profil (abonament

Premium necesar pentru a vedea informații complete).

Academia.edu oferă un sistem de date statistice care permit măsurarea impactului

cercetării. Mai exact, oferă informații legate de:



PUNCTELE FORTE ȘI PUNCTELE SLABE
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 Google Scholar indexează

profilurile și publicațiile full-text

adăugate în Academia.edu;

 Localizarea ușoară a contactelor

prin rețelele noastre sociale (de

exemplu, FB);

 Notificări despre grupuri, discuții

sau publicații de interesul nostru.

 Nu permite adăugarea citatelor

primite de la Google Scholar

Citations;

 Legalitate discutabilă a partajării

unor materiale protejate prin

drepturi de autor.
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Academia.edu oferă acces gratuit la cercetare pentru toată lumea și contra cost versiunea 

Premium. Abonarea la Academia.edu Premium oferă cercetătorilor acces la instrumente

avansate de descoperire a cercetării și oferă autorilor analize îmbunătățite și instrumente de 

urmărire a impactului. Cei peste 260.000 de abonați premium acoperă costul găzduirii cercetării

gratuite și al îndeplinirii misiunii Academia.edu

ACADEMIA.EDU PREMIUM
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ACADEMIA.EDU OFERĂ



RISCURI
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 Înainte de a crea un profil Academia.edu sau de a încărca publicații, e necesar să luați în

calcul riscurile, cum ar fi securitatea, confidențialitatea și drepturile de autor;

 Cercetătorii ar trebui să fie conștienți de politicile editorilor lor cu privire la partajarea

publicațiilor, ce versiuni pot fi utilizate și pe ce platforme pot fi încărcate;

 Editorii sunt din ce în ce mai atenți la încălcarea drepturilor lor de autor pe aceste

platforme.
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Academia.edu permite să gestionați confidențialitatea și controlul asupra vizibilității

datelor și informațiilor pe care le furnizaţi în profil.

Odată ce veţi completa toate câmpurile, veţi

avea un profil similar cu următorul:
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PROFIL ACADEMIA.EDU PREMIU 

Profilul Premium e necesar pentru a vedea informații complete:

• Afișează informații legate de profilul vizitatorilor (afiliere, locație, interese de cercetare, ...),

precum și data la care au consultat profilul nostru și publicațiile pe care le-au marcat recent.

•Impact:

• Numărul de vizitatori unici;

• Numărul de descărcări;

• Număr de vizualizări;

• Locaţia (ţări/oraşe/universităţi) din care au fost consultate profilul și publicațiile indexate;

• Domenii de cercetare de interes pentru vizitatorii;

• Titluri de locuri de muncă: listă a pozițiilor indicate în principalele afiliații ale utilizatorilor

care au accesat profilul;

• Surse de trafic: pagini din care au accesat profilul și publicațiile.



BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB
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De curând, BŞ USARB şi-a deschis cont în Academia.edu, în care avem 44 urmăritori, 2 

documente indexate şi 312 lucrări în care se menţionează Biblioteca Ştiinţifică USARB. 

https://independent.academia.edu/Biblioteca%C5%9Etiin%C5

%A3ific%C4%83USARB?from_navbar=true

https://independent.academia.edu/Biblioteca%C5%9Etiin%C5%A3ific%C4%83USARB?from_navbar=true


ANALIZĂ EXTINSĂ
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Ne oferă noi informații despre munca noastră și
impactul acesteia. 

Vedem analize detaliate și CV-uri. 

Dacă accesăm profilul 

regăsim documentele 

plasate de Biblioteca 

Ştiinţifică
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La moment în perioada de testare, avem 2 lucrări indexate.



CĂUTARE DUPĂ AUTOR
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DUPĂ CUVINTE CHEIE
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FILTRE:

Interval de date

Tipul publicaţiei 

Limbă



CĂUTARE AVANSATĂ
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CERCETĂTORII USARB ÎN ACADEMIA.EDU

23

În Academia.edu sunt prezente 873 de lucrări, găsite după cuvântul 

cheie „Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți” şi 36 de cadre didactice, care îşi 

au conturi deschise. 
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Exemplu: PAVEL TOPALĂ, prof. univ., dr. hab., savant



FACULTATEA DE LITERE – 9
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Catedra de limbă română şi filologie romanică – 3; Catedra de literatura română şi universală – 1;

Catedra de filologie engleză şi germană – 4; Catedra de slavistică – 1.



FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ŞI ALE 

MEDIULUI – 13
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Catedra de matematică şi informatică – 7; Catedra ştiinţe fizice şi inginereşti – 2;

Catedra Ştiinţe economice – 1; Catedra de Științe ale Naturii și Agroecologie – 3.



FACULTATEA DE ŞTIINȚE ALE 

EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ŞI ARTE – 4
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Catedra de ştiinţe ale educaţiei – 2;

Catedra de psihologie – 1;

Catedra de arte şi educaţie artistică – 1.



FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE – 9
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Catedra de drept – 3;

Catedra de Științe Socioumane și Asistență Socială – 6.



BIBBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB – 16
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Rețelele sociale academice oferă cercetătorilor mai multe oportunități de a 

comunica cu colegii lor și de a face cercetările vizibile atât pentru colegii lor, 

cât și pentru publicul larg. 

Publicarea electronică a lucrărilor ştiinţifice contribue la sporirea

audienţei globale a activităţilor de cercetare şi, de asemenea, la 

sporirea productivităţii academice. 

AVANTAJUL REȚELELOR SOCIALE ACADEMICE

PENTRU CERCETĂTORI?



Partajarea cercetării pe scară largă

Urmărirea distribuției publicaţiilor

Schimb de experienţe

Crearea unei prezențe profesionale

online

IMPACTUL ŞTIINŢIFIC AL CERCETĂTORILOR USARB 

ÎN ACADEMIA.EDU

Dezvoltarea unei imagini 

internaționale (promovare!)
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Alăturați-vă 166.328.719 academicieni și cercetători

Academia.edu este cel mai simplu mod 

de a partaja gratuit lucrări cu milioane de 

oameni din întreaga lume.
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