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‘ALTMETRICS @ TU DELFT’  
– THIS TIME WITH DATA - 

@alenkaprn - Alenka Prinčič  
@bijan_ranjbar - Bijan Ranjbar-Sahraei  
@rnegenborn - Rudy Negenborn  



altmetric services in Dutch 
libraries  and universities - 2015 
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Engagement with altmetrics and future 
plans in Dutch university libraries - 2015  

current involvement altmetrics plans for implementation & tools



altmetrics@TU Delft - 2015 

• Bottom-up: raising awareness 

among researchers via 

researchsupport.tudelft.nl 

• raising awareness of social 

media via M&C services 

The promise in 2015: 

• Comparative analysis of the 

major tools  

• Experiment, trial or pilot 
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• 900 DOIs from Department 

BioTechnology and BioNanoscience 

• Time frame 2003-2016 

• Data sources 
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• How can we best combine alternative 
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identification of research trends 

How can we…  
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