Ghid de utilizare al platformei ştiinţiﬁce
ScienceDirect

Pagina principală
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Din pagina principală puteţi începe imediat căutarea dumneavoastră, introducând un cuvânt, un nume de autor,
numele unei reviste sau a unei cărţi în caseta din partea de sus a paginii 1. Pentru căutare avansată selectaţi A.
Caseta “Browse publications by subject” 2 vă permite să căutaţi reviste după un anumit subiect sau în ordine alfabetică.
Revistele open access le puteţi accesa din caseta “Open Access” 3.
“ScienceDirect’s top 25” 4 oferă cele mai relevante 25 de lucrări indexate de ScienceDirect dintr-un anumit subiect.
“Latest Articles” vă informează despre ultimele articole indexate 5.
Informaţii suplimentare găsiţi în caseta “About ScienceDirect” 6.
Înainte de a începe o căutare ar fi indicat să accesaţi contul
personal 7 din tabul “Sign in” aflat în partea dreaptă-sus a paginii.
În cazul în care nu aveţi un con personal, vă puteţi crea unul
prin accesarea adresei “Not registred?” 8.
Prin completarea spaţiilor libere şi un click pe butonul
“Register”, în câteva momente vi se va genera contul
personal 9.
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Căutare Avansată

Utilizând pagina de căutare avansată, puteţi
restrânge căutarea la un anumit domeniu,
la o anumită dată sau subiect preferat.
Prin funcţia “Expert search” creşteţi
şi mai mult rigoarea căutării.
De asemenea puteţi optimiza căutarea,
folosind cele patru butoane (reviste, cărţi,
lucrări de referinţă şi imagini)

Rezultatele căutării
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În pagina de rezultate sunt disponibile următoarele informaţii şi opţiuni:
(1)Este afişat numărul de rezultate găsite şi criteriile după care s-a făcut căutarea
(2)Rezultatele găsite pot fi sortate în funcţie de relevanţă şi cele mai noi documente
(3)Editarea criteriilor de căutare
(4)Acesarea documentului
(5)Descărcarea referinţei unui document
(6)Descărcarea mai multor articole în format pdf
(7)Cereţi afişarea imaginilor, Salvaţi căutarea, setaţi o alertă de căutare

Afişarea documentului
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Vizualizarea articolului ScienceDirect în forma “tabular view” vă oferă acces imediat la ceea ce este
de interes pentru dumneavoastră în articolul respectiv, indiferent dacă este vorba de articolul cu conţinut integral,
diagrame şi tabele sau citări ale articolului. Din lista de rezultate puteţi să trimiteţi articolul prin e-mail,
să exportaţi citări sau să accesaţi direct formatul PDF.
ScienceDirect vă furnizează mult mai mult decât conţinutul unui articol, oferind:
- Informaţia suplimentară propusă de autor/i, în plus faţă de articolul în sine, inclusiv clipuri video, ﬁşiere audio,
documente Excel, prezentări PowerPoint, etc.
- Sugestii de articole ale revistelor ScienceDirect relaţionate cu articolul selectat de dumneavoastră, ceea
ce reduce riscul de a pierde informaţii importante
- O listă de rezumate care citează articolul selectat, din Scopus
- Dacă sunteţi începător în unul din subiecte, puteţi găsi informaţii esenţiale şi fundamentale în lucrări de
referinţă ScienceDirect, direct relaţionate cu articolul selectat. În plus, ScienceDirect vă oferă un număr mare de
informaţii pe domenii de la parteneri externi.
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Diagrame şi tabele

Căutarea alternativă

Ca alternativă, ScienceDirect vă dă posibilitatea de a face o căutare după titlul revistei sau cărţii. Puteţi începe
căutarea imediat din prima pagină sau puteţi folosi butonul A “Journals” din meniul principal.
Pe pagina B “Publications” puteţi începe cu o listă alfabetică de titluri, restrângeţi titlurile în funcţie de domeniu sau puteţi să vă
rezumaţi doar la titlurile mai importante pentru dumneavoastră.
Puteţi să veriﬁcaţi dacă aveţi acces C la conţinutul integral al articolului sau doar la rezumat, prin imaginea iconiţei din
dreptul articolului. Când selectaţi un titlu, veţi putea găsi pe pagina revistei sau a cărţii, lista volumelor şi a numerelor
şi cele mai noi cuprinsuri pentru acces rapid şi navigare. Aveţi rezultate cu conţinut integral pentru titlurile abonate
şi rezumate pentru titlurile la care nu aveţi abonament.
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Conţine atât documente full-text cât şi open access

Aveţi acces la documente full-text
Nu aveţi acces la documente full-text
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Setarea alertelor şi salvarea căutării
Pe platforma ScienceDirect puteţi crea atât alerte cât şi cititor RSS care vă anunţa - zilnic, săptămânal, sau lunar – când:
Una dintre căutările salvate ca şi alertă găseşte rezultate noi (Search Alert)
Când apar articole noi despre subiectul selectat de dumneavoastră (Topic Alert)
Un nou volum al unei cărţi sau un număr nou al unei reviste devine disponibil pe ScienceDirect (Volume/Issue Alert)
Alertele şi cititorul RSS pot ﬁ activate de pe pagina cu rezultatele căutării, pagina revistei sau folosind funcţia
My Alerts (alertele mele).

