Stimaţi utilizatori!
Biblioteca Ştiinţifică a UPSC oferă acces la
date ştiinţifice pentru anul 2019.

baze de

Accesul la resurse este oferit în cadrul reţelei de
calculatoare a UPSC.

https://incites.thomsonreuters.com

http://methods.sagepub.com

✓ Incites este un produs al companiei
Web of Science şi reprezintă un
instrument bazat pe citări pentru
evaluarea productivităţii ştiinţifice
a instituţiilor.
Adrese de acces:
 InCites – Benchmarking
 InCites Journal and Highly Cited
Data
 Journal Citation Reports - Internet
 Incites ESI Essential Science
Indicators Internet
 InCites Research Performance
Profiles
 InCites Global Comparisons
 InCites Institutional Profiles
Datele de logare le aflaţi de la
bibliotecar.
Publicaţiile SAGE Research Methods (SRM)
oferă metode de cercetare create pentru
a ajuta profesorii, studenţii şi
cercetătorii în proiectele de cercetare
în domeniul ştiinţelor sociale:
sociologie, educaţie, psihologie,
antropologie, politică, economie,
medicină ş.a.
SRM oferă acces la dicţionare,
enciclopedii, manuale, articole din
reviste, colecţia de cărţi Little Green
Book (metode de cercetare cantitativă)
şi Little Blue Book (metode de cercetare
calitativă).
Adrese de acces:
http://methods.sagepub.com/
Little Green Books (Quantitative
Methods)
Little Blue Books (Qualitative Methods)
Dictionaries and Encyclopedias
Methodspace - a community for
researchers

https://www.cambridge.org/core

Cambridge Journals Online oferă acces
la o colecţie multidisciplinară de 390
de reviste știinţifice și acoperă o
gamă largă de discipline din domeniul
știinţelor exacte, umanistice și
sociale: antropologie, arheologie,
arte, astronomie, chimie, informatică,
educaţie, inginerie, știinţe generale,
geografie, istorie, limbă și
lingvistică, drept, știinţe ale
naturii, literatură, politică și
relaţii internaţionale, psihologie,
religie, sociologie, statistică și
probabilitate.
Oferă acces deschis la 47 titluri de
reviste academice din domeniul
ştiinţelor umaniste şi sociale

https://www.dukeupress.edu

http://www.e-elgar.com

Editura Edward Elgar Publishing publică
cărţi şi reviste academice din
domeniile ştiinţe sociale şi drept.
Colecţia Edward Elgar Publishing
Journals include reviste recenzate care
acoperă domeniile: economie, drept,
studii de management şi leadership.
ASTM Compass conţine Standarde produse
de ASTM (American Society for Testing
and Materials) şi Colecţia ASTM Digital
Library (Reviste, Publicaţii speciale,
Manuale / Monografii şi Serii de date.
Accesul pentru UPSC este permis doar la
abstractele resurselor ASTM Compass.

https://compass.astm.org

http://www.bioone.org

BioOne oferă acces la reviste full-text
publicate de comunităţile academice.
Conţinutul lor reflectă rezultatele
cercetărilor din biologie, ecologie şi
ştiinţe ale naturii.

Oferă acces la reviste din domeniul
ştiinţelor sociale şi umanitare.
https://journals.openedition.org

Oferă acces deschis la publicaţii
periodice, cărţi, documente de lucru
ale Fondului Monetar Internaţional.
http://www.elibrary.imf.org

http://iopscience.iop.org/journals

IOPscience oferă acces la articole din
următoarele domenii : fizică biologică,
chimie, inginerie, mediu înconjurător,
matematică, fizică medicală.

https://royalsociety.org/journals

Oferă acces la reviste din următoarele
domenii: ştiinte biologice; fizică,
matematică şi ştiinţe inginereşti;
subiecte trans-disciplinare.

http://www.nejm.org

New England Journal of Medicine (NEJM)
este un jurnal medical săptămânal
general, care publică noi cercetări în
medicină si articole de revizuire,
editoriale

