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1. Giới thiệu về Google Scholar và tính năng
Google Scholar là một công cụ tìm kiếm trên web miễn phí cho
phép truy cập danh mục hoặc toàn văn các tài liệu học thuật của các
lĩnh vực nghiên cứu. Ra đời từ tháng 11 năm 2004, Google Scholar lập
chỉ mục hầu hết các tạp chí, sách, bài báo hội nghị, luận văn, luận án
trực tuyến có phản biện; các ấn phẩm, bài tóm tắt, báo cáo kỹ thuật và
các tài liệu học thuật khác như bằng sáng chế. Tuy Google không công
bố kích thước cơ sở dữ liệu của Google Scholar, các nhà nghiên cứu
bên ngoài ước tính rằng, tính đến tháng 5 năm 2014, nó chứa khoảng
160 triệu tài liệu và 80-90% tất cả các bài báo được xuất bản bằng tiếng
Anh. Chức năng của Google Scholar tương tự như CiteSeerX,
getCITED, Scopus của Elsevier và Web of Science của Thomson
Reuters.
Vì nhiều kết quả tìm kiếm của Google Scholar là các bài báo phải
trả tiền, nên ta chỉ có thể truy cập được tóm tắt, thông tin trích dẫn của
một bài báo và phải trả một khoản phí để truy cập toàn văn của nó. Các
kết quả tìm kiếm phù hợp nhất của các từ khóa sẽ được liệt kê đầu tiên
dựa trên thứ hạng của tác giả, số lượng trích dẫn, mức độ liên quan của
chúng đến các tài liệu học thuật khác và thứ hạng của tạp chí.
Ngoài hồ sơ công bố nói ở mục sau, Google Scholar còn có nhiều
tính năng khác. Thông qua tính năng "cited by", nó cung cấp truy cập tới
các bài báo trích dẫn bài đang được xem. Tính năng "Related articles"
liệt kê danh sách các bài viết liên quan đến bài được xem, được xếp
hạng chủ yếu dựa trên mức độ tương tự của các bài báo này với bài
báo gốc, nhưng cũng tính đến mức độ phù hợp của chúng.

2. Hồ sơ công bố Google Scholar và ý nghĩa của nó trong xếp hạng
Webometrics
Hồ sơ công bố của một tác giả trên Google Scholar lưu toàn bộ
danh sách các bài báo/tài liệu công bố của tác giả đó được Google
Scholar lập chỉ mục. Hồ sơ này cho phép các tác giả theo dõi các trích
dẫn đến bài viết của họ cũng như các chỉ số h-index, i10-index, ... Nếu
hồ sơ được đặt ở chế độ công khai, người khác có thể tìm kiếm và xem
hồ sơ của tác giả.

Hình 1. Số lượng và các chỉ số trích dẫn của tác giả BTD

Hình 2. Một số bài báo của tác giả BTD có số lượng trích dẫn lớn
Hầu như mọi tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới
đều sử dụng tiêu chí nghiên cứu khoa học (NCKH). Một trong các tổ
chức như vậy, Webometrics đã sử dụng 2 tiêu chí Mức độ mở

(Openess) và Mức độ xuất sắc (Excellence) liên quan đến NCKH. Cụ
thể, Webometrics xếp hạng các tiêu chí như sau:
1. Mức độ hiện diện (Presence): Số lượng các trang web con nằm
trong tên miền web chính của trường đang xét. Trọng số 10%.
2. Mức độ ảnh hưởng (Impact): Số lượng các liên kết từ các trang
web bên ngoài vào các trang web của trường đang xét. Trọng số 50%.
3. Mức độ mở (Openess): Số lượng các trích dẫn vào các bài báo
của 9 nhà khoa học hàng đầu của trường đang xét (10 người cao nhất
loại đi người có số lượng trích dẫn nhiều nhất để đảm bảo tính đại diện)
có hồ sơ trên Google Scholar. Trọng số 10%.
4. Mức độ xuất sắc (Excellence): Số lượng các bài báo trong số
những bài báo được trích dẫn nhiều nhất ở 26 lĩnh vực, công bố trong
hệ thống tạp chí Scopus do Scimago thống kê. Trọng số 30%.
Trong bảng xếp hạng mới nhất của Webometrics (1/2017), Trường
Đại học Mỏ - Địa chất đứng thứ 7 trong số các trường đại học Việt Nam
và là 1 trong 8 trường đại học của Việt Nam nằm trong top 100 của khu
vực Đông Nam Á. So với riêng các trường đại học Việt Nam, thứ hạng
cụ thể của Trường Đại học Mỏ - Địa chất ở từng tiêu chí như sau:
Presence: đứng thứ 11, Impact: đứng thứ 19, Openess: đứng thứ 21 và
Excellence: đứng thứ 5. Như vậy, Trường ta có thứ hạng cao chủ yếu là
do chỉ số Excellence. Điều này chứng tỏ công tác NCKH của Trường ta
rất tốt. Tuy nhiên, cũng là NCKH nhưng tại sao tiêu chí Openess chỉ
đứng thứ 21? Điều này rõ ràng là do có không nhiều nhà khoa học của
Trường ta tạo hồ sơ công bố trên Google Scholar. Tra cứu trên Google
Scholar vào ngày 29/4/2017 cho thấy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất chỉ
có tất cả 17 hồ sơ công bố trên Google Scholar, trong đó người có số
lượng trích dẫn nhiều nhất là PGS. TS. Trần Thanh Hải và, do đó, sẽ bị

bỏ ra khi xếp hạng chỉ số Openess. Nhiều nhà khoa học có tiếng của
Trường ta không có hồ sơ công bố công khai trên Google Scholar. Vì
vậy, các nhà khoa học của Trường nên tạo hồ sơ công bố trên Google
Scholar, điều này trực tiếp góp phần nâng cao thứ hạng của Nhà trường
(cụ thể là mong muốn quay về vị trí thứ 5 ở Việt Nam). Đồng thời, trong
các công bố phải ghi đúng tên trường là Hanoi University of Mining and
Geology và sử dụng email của Nhà trường có tên miền trùng với tên
miền của cổng thông tin điện tử.

3. Các bước tạo hồ sơ công bố trên Google Scholar
Bước 1. Truy cập trang chủ Google Scholar: https://scholar.google.com/

Bước 2. Nhấn vào “Sign in” ở góc trên bên phải màn hình để đăng
nhập bằng một địa chỉ email của Google.

Bước 3. Sau khi đăng nhập, màn hình sau sẽ hiện ra.

Nhấn chuột vào My citations để
tạo hồ sơ công bố cá nhân.

Bước 4. Màn hình sau hiện ra, nhập các thông tin yêu cầu và nhấn Next
step.

Bước 5. Bước tiếp theo cho phép ta chọn các bài báo của mình mà
Google Scholar đã lập chỉ mục.

Thêm nhóm bài báo/bài báo của mình
theo gợi ý của Google Scholar
Nếu là tác giả của các bài báo đưa ra,
nhấn chuột vào các nút tương ứng để
đưa các chúng vào danh sách

Nếu không phải là tác giả, nhấn chuột
vào đây để chuyển qua bước tiếp theo

Bước 6. Màn hình sau hiện ra, lựa chọn cập nhật danh sách tự động
hay bằng tay và nhấn vào nút chỉ ra để vào màn hình hồ sơ vừa tạo.

Click chuột vào đây để
chuyển tới hồ sơ vừa tạo
ra

Bước 7. Màn hình sau hiện ra, có thể chỉnh sửa thông tin hồ sơ, thêm
bài báo, công khai hồ sơ cho mọi người.

Nhấn chuột vào đây
để chỉnh sửa thông
tin hồ sơ
Nhấn chuột vào đây
để công khai hồ sơ
cho mọi người

Nhấn chuột vào đây
để thêm bài báo vào
danh sách

