Stimați membri ai comunității academice,
Biblioteca Centrală USM vă informează despre accesul de test la resurse internaționale
științifice, negociat și oferit de Consorțiul Resurse Electronice pentru Moldova (REM).
World Scientific Publishing – editură internațională independentă de cărți și
reviste științifice în domeniile: fizică și astronomie, matematică, chimie, inginerie,
ecologie, medicină, bussines și economie.
Colecția de reviste World Scientific Complete eJournal Collection include cca 140 reviste
internaționale recenzate, inclusiv 21 reviste în acces deschis, cca 100 de reviste sunt incluse în Scopus Q1
sau Q2 (CiteScore).
Pentru a accesa resursele va rugăm să urmați link-urile:
Modern Physics Journal Collection https://www.worldscientific.com/page/modern-physics-journals
Economics: https://www.worldscientific.com/page/economics
Business & Management: https://www.worldscientific.com/page/business
Physics: https://www.worldscientific.com/page/physics
Acces din campusul universitar
Durata accesului: 1 octombrie -1 decembrie 2022.
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Platforma Gale Reference Complete este o platformă cu conținut multidisciplinar
destinat cercetării și instruirii în domeniile: arte, științe sociale, științe umanistice,
bussines și economie, științe tehnice.
Platforma conține:
peste 17 000 de reviste cu texte integrale;
cca 1200 de ziare;
cca 1700 de cărți unicale multidisciplinare;
peste 13 milioane de pagini de resurse istorice primare (sec. 13 – sec. 21);
1,5 mln. de recenzii literare, biografii și opere literare.

Pentru a acesa resursele vă rugăm să urmați link-ul:
https://link.gale.com/apps/menu/GRC?u=statemol
Acces din campusul universitar
Durata accesului: 1 octombrie -31 decembrie 2022.

Begell House este o bază de date de reviste, cărți precum și materiale de referință în
două domenii majore:
1. Biomedicină The Biomedical Research Collection - Begell House Digital Library
• Cercetări de biomedicină;
• Cercetări în domeniul cancerului;
• Științe biologice.
2. Cercetări în domeniul ingineriei The Engineering Research Collection - Begell House Digital Library
• Cercetări aerospațiale;
• Chimie și inginerie chimică;
• Energie și mediul ambiant;
• Construcție de mașini;
• Energetica atomică.
Acces din campusul universitar
Acces de la domiciliu în bază de ID și parolă
Durata accesului: 1 octombrie -1 decembrie 2022.
Contacte: tel.: 068117948

