
Trial Proquest  Academic Complete – Ebook Central

ProQuest  în  colaborare  cu  Enformation  oferă  membrilor  comunității  academice  a  UPB  o
perioadă  de  acces  online  gratuit  la  colecția  de  cărți  Academic  Complete disponibilă  pe
platforma Ebook Central.

Academic  Complete  Ebook  Central curpinde  o  colecție  de  aproximativ  150.000  de  cărți
electronice multidisciplinare, cu acces nelimitat, multi-utilizatori, cu posibilitatea de a citi online,
de a descărca capitole fără DRM ,  instrumente de cercetare puternice .

Perioada de desfășurare: 10.06. – 30.07.2020

Link de acces: https://ebookcentral.proquest.com/lib/upbro/
Modalitate de acces:

- din rețeaua UPB, se accesează  link-ul https://ebookcentral.proquest.com/lib/upbro/ și 
se creează un cont pe platforma EbookCentral 

- de acasă/de pe dispozitive mobile, se accesează  link-ul 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upbro/ și se creează un cont pe platforma 
EbookCentral 

IMPORTANT! 

- Pentru a putea descărca titlurile de interes vă rugăm sa va creați un cont pe 
platforma EbookCentral. Contul creat pe platforma EbookCentral este aprobat 
imediat dacă acesta este creat în cadrul instituției. Ulterior, acest cont poate fi folosit
pentru accesarea Academic Complete și din afara instituției.

- În cazul în care creati contul în afara instituției, acesta va fi aprobat ulterior de 
către administratorul contului desemnat pentru această perioadă de trial 
(biblioteca). 

Ghid creare cont:

1. Accesare link https://ebookcentral.proquest.com/lib/upbro/

(link dedicat UPB)

2. Click Sign in/Conectare (se completeaza cu adresa de E-mail, parola), fig.1

- În cazul în care creați contul din rețeaua UPB, validara contului se face 
automat

- În cazul în care creati contul în afara instituției, acesta va fi aprobat ulterior de 
către administratorul contului desemnat pentru această perioadă de trial (biblioteca) în 
max.24h-48h.
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Fig.1 – Sign in

3. Dupa validare veţi primi un E-mail de la ebooksupport@proquest.com prin 
care sunteţi înştiinţaţi că aveţi acces la colecţia de ebooks.

Ghid utilizare: http://proquest.libguides.com/ebookcentral/home
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