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Ghiduri de cultura informației
Depozitul

digital

vă

pune

la

dispoziție bibliografii organizate
pe pe domeniile de cercetare din
universitate.
Acestea se referă la publicațiile
înregistrate în catalogul electronic
al

Comunități
Biblioteca

– documente incluse: liste
bibliografice transmise în cadrul acțiunilor de
acreditare din universitate; ghiduri utile pentru
cercetarea științifică; instrumente de marketing;
prezentări ale personalului.

Facultățile din universitate – documente
incluse: cursuri, articole, lucrări de licență,
disertații sau rapoarte de cercetare.

Școala doctorală a universității – documente
incluse: teze de doctorat susținute în cadrul
UDJG; rezumate ale tezelor de doctorat.

Analele științifice ale universității –
documente incluse: articole științifice publicate în
fasciculele revistei universității.

bibliotecii

documente

(cărți,

electronice)

reviste,
și

la

resursele electronice.
În

plus,

au

bibliografii

fost
pe

elaborate
autori,

Căutarea tradițională/electronică a publicațiilor
Localizarea tradițională/electronică a publicațiilor
Citarea surselor de informare
Realizarea unei bibliografii
Bibliometria
Analiza citărilor
Profilul ORCID
Crearea profilului în Google academic etc.

Ghiduri de managementul
referințelor
Managementul referințelor cu Zotero
Managementul referințelor cu Mendeley
Managementul referințelor cu Endnote basic

și

cadre

didactice ale UDJG.

Ghiduri de utilizare a bazelor de date
online
Căutarea informațiilor în Web of Science
Căutarea informațiilor în Journal Citation
Reports
Căutarea informațiilor în ScienceDirect
Accesul mobil la bazele de date online
Aflarea indicelui Hirsch etc.

Ghiduri pe domenii de cercetare
Surse de informare online disponibile pe pagina
web a bibliotecii (organizare pe domenii de
cercetare din universitate)

