Biblioteca Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti vă pune la dispoziţie,
pentru documentare, următoarele baze de date ştiinţifice:

One Petro (SPE eLibrary)
www.onepetro.org

Science Direct Freedom Collection
Journals
www.sciencedirect.com

SpringerLink – Journals
www.link.springer.com

SCOPUS

Thomson Web of Knowledge

http://www.scopus.com

http://isiknowledge.com

Wiley Journals
http://onlinelibrary.wiley.com/

Accesul la bazele de date se face gratuit numai de pe calculatoarele din reţeaua
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

BAZE DE DATE
www.onepetro.org

Platforma OnePetro oferă acces cu text integral la publicaţii ştiinţifice de cercetare în format online. Revistele şi
lucrările conferinţelor disponibile prin OnePetro acoperă zonele industriei de petrol şi gaze.

www.sciencedirect.com

Platforma de cercetare ScienceDirect oferă acces cu text integral la reviste ştiinţifice de cercetare în format online,
cărţi academice, serii de cărţi şi enciclopedii online. Peste 25% din informaţia apărută la nivel global în domeniile
ştiinţe exacte şi ştiinţe umaniste, tehnologie şi medicină este publicată pe platforma Elsevier Science Direct. Este
incontestabil, cea mai importantă resursă informaţională academică a zilelor noastre şi cuprinde revistele publicate
de grupul editorial Elsevier (grupează editurile: Elsevier, Churchill Livingstone, Saunders, Mosby, Cell Press,
Pergamon, Butterworth-Heinemann, Academic Press, The Lancet, JAI Press, North Holland, Masson).
www.link.springer.com

Platforma SpringerLink oferă acces cu text integral la reviste străine ştiinţifice de cercetare în format online, fără
alt suport magnetic sau pe hârtie. Este una din cele mai utilizate resurse electronice de documentare ştiinţifice din
lume şi de la noi din ţară. Înfiinţată in anul 1996, platforma SpringerLink a continuat să evolueze în funcţie de
nevoile cercetătorilor şi în prezent conţine peste 2.860 de titluri de reviste (faţă de 1.551 în 2006), peste 169.500 de
cărţi online, peste 4.400 serii de cărţi şi 307 de lucrări de referinţă online, peste 34.000 de protocoale, colecţiile sale
conţinând reviste de la cele mai mari biblioteci ştiinţifice din lume.

http://isiknowledge.com

Web of Knowledge este una dintre cele mai importante surse de documentare ştiinţifică la nivel mondial. Scopul
acestei baze de date este de a oferi informaţii despre recunoşterea ştiinţifică a articolelor ştiinţifice şi de identificare
a noilor tendinţe şi tehnologii la nivel mondial. Web of Knowledge este autoritatea recunoscută pentru evaluarea
ISI a jurnalelor ştiinţifice, creat în colaborare cu prestigiosul Institute for Scientific Information din Philadephia,
SUA.

http://www.scopus.com

Scopus este o bază de date bibliografică şi bibliometrică în format online, cuprinzând reviste ştiinţifice, livrată prin
intermediul Internetului. Oferă acces la rezumatele articolelor ştiinţifice din peste 18.500 de reviste ştiinţifice
internaţionale publicate la peste 5.000 de edituri internaţionale. Utilizează ca instrument de evaluare indicele Hirsch
care permite evaluarea autorilor şi instituţiilor academice în baza raportului dintre articolele publicate şi numărul de
citări primite.
http://onlinelibrary.wiley.com/
Platforma de cercetare Wiley Online Library oferă acces cu text integral la reviste străine ştiinţifice de cercetare în
format online, fără alt suport magnetic sau pe hârtie. La sfărşitul lunii iulie 2010 a fost lansată platforma Wiley
Online Library care a înlocuit platforma Wiley InterScience. Pe platforma Wiley Online Library se regasesc 1.500
journale, peste 14.000 de cărţi online, sute de of multi-volume de lucrări de referinţă, baze de date şi alte resurse.
Wiley Online Library oferă acces la peste 4 milioane de articole din peste 1.500 de reviste ale editurilor John Wiley
& Sons, inclusiv imprinturile Wiley-Blackwell, Wiley-VCH şi Jossey-Bass.

