
Trial EBSCO Academic Search Ultimate 

 

Compania ROMDIDAC şi EBSCO Information Services oferă utilizarorilor din 

comunitatea ştiinţifică a Universităţii „Politehnica” din Bucureşti o perioadă de 

acces online gratuit la baza de date  EBSCO Academic Search Ultimate. 

Academic Search Ultimate conţine o colecție importanţă de reviste de tip peer- 

reviewed inclusiv numeroase jurnale indexate în Web of Science şi SCOPUS, are un 

caracter multidisciplinar şi permite accesul la conţinutul full text al articolelor. 

Perioada de acces: 1 noiembrie – 31 decembrie 2018 

Link de acces: http://search.ebscohost.com 

Modalitate de acces: accesul este posibil din reţeaua UPB (nu necesită user 

şi parolă) 

 
Fig.1 – Click EBSCO host Research Databases 

 

 
Fig.2 – Selectare Academic Search Ultimate 

 

http://search.ebscohost.com/


Instrucţiuni de utilizare: 

1. Conectare în reţeaua UPB 

2. Accesare link: http://search.ebscohost.com 

3. Click EBSCOhost Research Databases (fig.1) 

 

 
Fig.1 – Click EBSCOhost Research Databases 

 

4. Selectarea bazei de date Academic Search Ultimate (fig.2) 

 

 
Fig.2 – Selectare Academic Search Ultimate 

 

5. Opţiunea Browse/Răsfoire în baza de date (fig.3): 

- click pe butonul Publications 

- răsfoire alfabetică, după titlurile publicaţiilor 

- răsfoire după subiect 

- răsfoire după cuvinte cheie 

 
Fig.3 - Opţiunea Browse/Răsfoire 

http://search.ebscohost.com/


5.1.Afişarea rezultatelor căutării 

5.2.Selectarea titlului în dreptul căruia apare pictograma PDF Full Text 

5.3.Selectarea vol./nr. 

5.4.Accearea conţinutului full text al articolului, click pictograma  PDF Full Text 

5.5.Facilităţi de salvare /tipărire 

 

6. Opţiunea Search/Căutare 

6.1.Basic Search/Căutare de bază după cuvinte cheie (fig.4) 

 
Fig. – Căutare de bază 

6.1.1. Rafinarea rezultatelor căutării: selectare conţinut full text, an publicare, editură, limbă, 

ş.a. 

6.1.2. Accesare conţinut full text al articolului  prin click pictograma PDF Full Text (fig.5) 

 
Fig.5 – Accesare conţinut full text 

6.1.3. Facilităţi de salvare /tipărire 

 

6.2. Advanced Search/ Căutare avansată (fig.6) 

        - utilizarea operatorilor logici/booleeni de căutare: AND, OR, NOT 

 
Fig.6 – Căutare avansată 



- afişarea rezultatelor căutării 

- accesarea conţinutului full text al articolului prin click pe  

                  pictograma PDF Full Text 

- posibilităţi de rafinare limitare a rezultatelor căutării după anul publicării, 

tipul publicaţiei, limba în care a fost publicat articolul 

- facilităţi de salvare /tipărire 

 

 


