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Subiecte abordate: 

♦ Posibilități de căutare și management al 

informației pe platforma EBSCOhost 

♦ Crearea unui cont de utilizator pe platforma 

EBSCOhost 

♦ Crearea unui cont pentru accesul mobil 



Baza de date esențială
pentru cercetarea multidisciplinară

Academic Search™ Complete este principala resursă informațională pentru cercetare științifică, 
conținând mai multe reviste cu text integral și peer-reviewed decât orice altă bază de date.

•  Peste 8.800 de reviste cu text integral, dintre care mai   
   mult de 7.700 sunt reviste peer-reviewed
•  Aproximativ 13.600 de reviste sunt reflectate sub 
   formă de indecși și de abstracte ale articolelor
•  Acoperire retrospectivă până la 1887 
•  Citări regăsibile pentru peste 1.400 de reviste
•  Actualizări zilnice

Reviste științifice de vârf cu text integral

™

Conținut video:
Acces la 60.000 de înregistrări video de 
la  Associated Press, cea mai importantă 
agenție de știri din lume. Înregistrările 
video relevante pentru termenii căutați 
apar într-un chenar în lista rezultatelor.
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Cinci  stele din cinci pentru conținut:                
Multitudinea surselor disponibile, atât de nivel 
academic cât și de popularizare, fac informația 
disponibilă să fie relevantă pentru majoritatea 
perioadelor și nevoilor de cercetare. 

– Charleston Advisor
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de reviste peer-reviewed

text integral pentru mai mult de

7.700

Subiectele
acoperite

• Antropologie
• Astronomie
• Biologie
• Chimie
• Drept
• Fizică
• Geografie
• Inginerie
• Matematică
• Psihologie
• Religie și filosofie

• Știința animalelor
• Știință în general
• Știință și tehnologie
• Știință veterinară
• Științe farmaceutice
• Studii etnice și multiculturale
• Studii feministe
• Zoologie
• și multe altele

• Afilierile autorilor
• Adresele de e-mail ale autorilor
• Abstractele furnizate de autori
• Cuvintele-cheie furnizate de autori
• PDF-uri originale

Conține
de asemenea

Alte magazine și reviste cu text integral
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