
                                     

                                                                                                                
 
 
Vă  invită la sesiunea de instruire cu tema:

 

 

Acces electronic la literatura 
cercetare 

 

 

Detalii eveniment 
Data: 28 februarie 2020 
Interval orar desfăşurare eveniment: 1
Locaţie: Universitatea Spiru Haret, Campusul
Bucureşti 
Speaker: Rareş Vasilică, Trainer, Enformation
 

 

Asociatia Universitătilor, Institutelor de Cercetare

Romania “Anelis Plus”, în calitate de beneficiar, 

continuarea accesului la literatura ş
 
Universitatea Spiru Haret  a cofinan

de date, având ca scop susţinerea activită
cercetare-dezvoltare: 

• ProQuest Central

SC E-NFORMATION SRL, în calitate de reprezentant în Rom

de date mai sus menţionate, va sus

instrumentele oferite de fiecare resursă electro

 

Invităm pe această cale cadrele didactice, cercetătorii, 

Universitatea Spiru Haret  să participe la această prezentare interactivă

minute. 

Participanților li se va elibera un certificat de participare

lucrătoare de la data evenimentului din sec

Vă rugăm să vă înscrieți la eveniment cu adresa de email cu care av

 

Persoanele interesate se pot înscrie la sesiunea de instruire accesând link

https://www.e-nformation.ro/events/sesiune

bucuresti-28-februarie-2020 
 

Pentru mai multe detalii, contactați: 
 

Vă aşteptăm! 

Echipa Enformation 

 

 

                                  

                                                                                                                 

cu tema: 

Acces electronic la literatura ştiintifică pentru susţinerea şi promovarea sistemului de 
cercetare şi educaţie din România 

10:00 – 11:000 
Campusul Didactica, Corpul A, amfiteatrul A3, Str. Fabricii nr. 46G, sector 6,

Speaker: Rareş Vasilică, Trainer, Enformation 

Asociatia Universitătilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare si Bibliotecilor Centrale Universitare din 

Romania “Anelis Plus”, în calitate de beneficiar, şi SC E-nformation SRL, în calitate de furnizor, anunţă 

ştiinţifică de cercetare pentru perioada 2019-2020

a cofinanţat şi beneficiază de acces online şi în anul 2020

inerea activităţii de informare şi documentare necesară realizării temelor de 

• ProQuest Central• Clarivate Analytics 

• SCOPUS• CABI VetMed 

NFORMATION SRL, în calitate de reprezentant în România al editurilor ştiinţifice 

ionate, va susţine o sesiune de instruire despre conţinutul, modul de utilizare 

instrumentele oferite de fiecare resursă electronică de documentare. 

Invităm pe această cale cadrele didactice, cercetătorii, bibliotecarii, masteranzii 

să participe la această prezentare interactivă gratuită

certificat de participare care va putea fi descărcat în cel mult 5 zile 

de la data evenimentului din secțiunea Profil Instituțional – Certificate de participare.

i la eveniment cu adresa de email cu care aveți contul pe enformation.ro.

Persoanele interesate se pot înscrie la sesiunea de instruire accesând link-ul: 

nformation.ro/events/sesiune-de-instruire-enformation-universitatea

i: events@e-nformation.ro 

 

 

i promovarea sistemului de 

Str. Fabricii nr. 46G, sector 6, 

Dezvoltare si Bibliotecilor Centrale Universitare din 

nformation SRL, în calitate de furnizor, anunţă 

2020. 

20, la următoarele baze 

i documentare necesară realizării temelor de 

ştiinţifice ce produc bazele 

inutul, modul de utilizare şi 

bibliotecarii, masteranzii şi studenţii din 

gratuită, cu durata de 60 de 

care va putea fi descărcat în cel mult 5 zile 

Certificate de participare. 

i contul pe enformation.ro. 

universitatea-spiru-haret-din-


