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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

TESTOWY DOSTĘP DO CZTERECH BAZ EBSCO
PWSZ · 24 maja 2017

Biblioteka Uczelniana informuje, że do 15 lipca 2017 r. użytkownicy sieci uczelnianej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, mogą korzystać z bezpłatnego, testowego
dostępu do czterech baz z zakresu edukacji, pielęgniarstwa i literatury. Logowanie do
baz jest możliwe także z urządzeń mobilnych oraz z komputerów domowych.
Potrzebne dane do logowania są dostępne w bibliotece uczelnianej.
Baza Education Source (kliknij “Czytaj dalej”) to kompendium wiedzy o edukacji na
każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także
edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania używanych w
procesie dydaktycznym. Tematyka bazy obejmuje również: edukację dorosłych,
pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne, technologię
edukacyjną, nauczanie początkowe, szkolnictwo wyższe, materiały instruktażowe,
edukację religijną, edukację wielokulturową, relacje między nauczycielem a rodzicami,
szkolną administrację, politykę edukacyjną, problemy społeczne, edukację specjalną,
metody nauczania, edukację nauczycieli, szkolnictwo zawodowe i wiele innych.
Wejście do bazy Education Source
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns146045&profile=e
host&defaultdb=eue&groupid=main
Baza Nursing Reference Centre jest zaprojektowana specjalnie dla pielęgniarek.
Zawiera informacje dotyczące kształcenia ustawicznego oraz badań z zakresu
pielęgniarstwa. Baza ta udostępnia szczegółowe informacje o chorobach i
dolegliwościach, treści edukacyjne przeznaczone dla pacjentów, dane laboratoryjne i
diagnostyczne, przewodniki po najlepszych praktykach i inne, publikowane przez
najważniejszych wydawców. Tematyka bazy obejmuje między innymi choroby i
dolegliwości, edukację pacjenta, pomoce w praktyce oraz kształcenie ustawiczne.
Wejście do bazy Nursing Reference Centre
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns146045&profile=n
rc&groupid=main
CINAHL Complete jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu
pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę,
bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17
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pokrewnych nauk o zdrowiu. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 1.400 czasopism
indeksowanych w CINAHL. Oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych
czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i
American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia,
dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy
opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.
Baza zawiera przeszukiwalne cytowania z ponad 1.500 czasopism.
Wejście do bazy CINAHL Complete
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns146045&profile=e
host&defaultdb=ccm&groupid=main
Literary Reference Center Plus to obszerna pełnotekstowa baza literacka, zawiera
szerokie spektrum informacji z prac encyklopedycznych, książek, czasopism
literackich i innych źródeł na temat tysięcy autorów i ich prac. Baza obejmuje pełny
tekst ponad 36.000 streszczeń i przeglądów dzieł literackich, ponad 88.000 artykułów
i esejów z zakresu krytyki literackiej, ponad 260.000 biografii autorów, ponad 700
czasopism literackich, ponad 900.000 recenzji książek, ponad 145.000 wierszy i
poematów klasycznych i współczesnych, ponad 34.000 opowiadań, ponad 11.000
wywiadów z autorami, ponad 7.400 książek klasycznych i wiele innych publikacji.
Ponadto zawiera ponad 2.700 pełnotekstowych literackich publikacji
encyklopedycznych m.in. w zakresie dramatu, poezji, literatury religijnej, literatury
dziecięcej i innych dziedzin oraz 34 pełnotekstowe przewodniki dla studentów w
zakresie literatury amerykańskiej, literatury angielskiej, gatunków literackich.
Wejście do bazy Literary Reference Center Plus
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns146045&profile=p
lus&groupid=main

Ten wpis został utworzony 24 maja 2017 o godz. 06:49 w kategorii Aktualności.
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