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За результатами оприлюдненого Освіта.иа щорічного рейтингу
українських
закладів
вищої освіти,складеного
за
результатами
наукометричного моніторингу суб’єктів науково-видавничої діяльності
України за даними бази SciVerse Scopus у квітні 2021 року,що базуються на
показниках цитованості наукових статей, опублікованих закладами освіти
або їх фахівцями, з урахуванням наявності власного самостійного Affiliation
ID (Національний університет «Одеська юридична академія» 60104390) в
офіційному переліку та відповідності на пошуковий запит «Ukraine» у полі
пошуку «Affilation Search».
з метою підвищення показників ранжування НУ «ОЮА» у
національних та міжнародних рейтингах закладів вищої освіти, а відповідно і
статусу Університету як суб’єкта надання якісних освітніх послуг,
підвищення наукометричних показників науковців НУ «ОЮА» і розширення
представлення Університету у світовому науково-інформаційному просторі

ПРОПОНУЮ:
1.
Директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр,
керівників інших структурних підрозділів НУ «ОЮА» забезпечити:
- підвищення якості, оригінальності наукових праць (статей, оглядів,
монографій, навчальних посібників) теоретичного і практичного
спрямування і регулярність їх підготовки до опублікування в
періодичних виданнях, що входять у Scopus та Web of Science;

- обрання для опублікування авторитетних видань з високим
коефіцієнтом впливовості за показниками SJR (Scopus) або імпактфактору (Web of Science);
- використання можливості опублікування у співавторстві з
вітчизняними та іноземними дослідниками, що мають високі
наукометричні показники або їх наукові статті проіндексовані
міжнародними наукометричними базами Scopus, Web of Science тощо.
- посилання на власні роботи (не більше 30%) й роботи представників
науково-педагогічного колективу Університету з обраної тематики,
особливо ті, що вже проіндексовані у Scopus, Web of Science тощо.
- дотримування правил оформлення бібліографічних списків (посилань)
до своїх наукових статей у відповідності до вимог обраного видання.
- при написанні наукових робіт включення посилань на праці провідних
закордонних та вітчизняних дослідників, які активно цитуються і їх
роботи проіндексовані міжнародними наукометричними базами.
- здійснення підготовки матеріалу для опублікування, у разі вимоги,
відповідно до високих стандартів академічного письма іноземною
мовою,
супроводжувати підготовку наукової роботи якісною
анотацією англійською мовою
- створення (за відсутності) наукових ідентифікаторів вченого (ORCID;
Web of Science ResearcherlD);
- актуалізацію (за наявності) авторських профіліву міжнародних
наукометричних базах (Scopus; Web of Science тощо)
- створення (за відсутності) або актуалізацію (за наявності) інформації у
пошуковій системі з наукометричними елементами Google Scholar та у
соціальних наукових мережах.
2. Директора НБ НУ «ОЮА» забезпечити інформаційно-аналітичний
супровід виконання означених завдань.
3.

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за

собою.
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