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1. Noțiuni introductive 

SCIENCE ONLINE este o bază de date științifică ce conține publicațiile 

editate de prestigioasa societatea științifică American Association for the 

Advancement of Science. 

 

2. Conținutul bazei de date SCIENCE 

Baza de date Science Online conține revistele științifice editate de 

American Association for the Advancement of Science. Lista completă a 

revistelor o puteți găsi la: http://www.sciencemag.org/journals.  

 

3. Primii pași în interfața SCIENCE: 

3.1 Accesul în baza de date: 

Accesul în baza de date se face la adresa: http://www.sciencemag.org . 

3.2 Interfața bazei de date 

Science Online oferă o interfață modernă, cu posibilități multiple de 

căutare și navigare în interiorul bazei de date. Pentru a accesa revistele 

SCIENCE utilizatorii pot fie să intre direct în reviste folosind butonul 

Science Journals (dreptunghiul albastru) fie să caute în reviste prin 

intermediul căutării simple (de tip google) (dreptunghiul galben) sau 

prin intermediul căutării avansate (dreptunghiul roșu). Utilizatorii pot 

căuta informația dorită doar în anumite reviste editate de Science 

(chenarul verde). 

 
 

http://www.sciencemag.org/journals
http://www.sciencemag.org/


4.  Efectuarea de căutări în SCIENCE ONLINE          

4.1 Căutarea simplă 

Funcția de căutare simplă permite căutarea unor cuvinte cheie 

(chenarul galben) fie în interiorul întregului conținut al bazei de date 

Science fie doar în interiorul anumitor revistele (chenarul verde) (în 

funcție de conținutul SCIENCE la care este instituția dvs. abonată). 

 
 

4.2 Căutarea avansată 

Funcția de căutare avansată permite o cautare mai detaliată a 

articolelor dorite. Astfel se pot face căutări în funcție de volumul și 

pagina la care se află articolul (chenarul galben), se pot accesa articole 

pornind de la DOI (pentru mai multe informații 

http://www.sciencemag.org/site/misc/doi.xhtml) (chenarul verde) și se 

pot face căutări după cuvinte cheie și nume de autor  în întreg textul 

revistelor, în titlul articolelor și în abstract (chenarul albastru). 

Rezultatele căutării pot fi limitate temporal (chenarul roșu), dar și în 

funcție de tipul de articol dorit (chenarul negru). 

 

http://www.sciencemag.org/site/misc/doi.xhtml


 
 

4.3 Funcția de răsfoire (browse)    

Pentru a vizualiza conținutul SCIENCE fără a efectua căutări se 

poate folosi funcția Browse. Astfel se accesează tab-ul Science Journals 

(chenar galben). Se poate alege vizualizarea numărului curent sau a 

arhivei revistei (chenarul verde) sau a cuprinsului revistei (chenarul 

roșu).  Se pot vizualiza, de asemenea, care au fost cele mai descărcate 

articole SCIENCE în ultima zi, săptămână sau lună (chenar albastru).    

Revista open access Science Advances este accesibilă și ea din 

această interfață (chenarul negru).                                  



 

 

După ce am selectat vizualizarea cuprinsului avem opțiunea de a vizualiza doar anumite 

tipuri de articole (chenarul galben), de a vedea abstractul fiecărui articol în parte și de a salva 

articolele în contul personal (chenarul verde) și de a vizualiza articolul în format html sau pdf 

(chenarul roșu).  

 

 



5. Vizualizarea documentelor 

După ce am ajuns la articolul dorit îl putem vedea în diverse 

formate, putem vedea abstractul sau materialele însoțitoare (chenarul 

galben). Putem adăuga articolul la favorite, descărca citările, trimite 

articolul pe mail și vizualiza statisticile de descărcare ale articolului 

(chenarul roșu). O altă facilitate este aceea de a salva articolul în contul 

personal, facilitate prin care putem crea și contul personal (chenarul 

albastru).  Putem alege să vizualizăm abstractul autorului sau sumarul 

editorului referitor la articol (chenarul verde). 

 
 

 



6. Contul personal 

După ce am urmat calea descrisă mai sus putem crea contul personal la 

Register for Free (chenarul galben) sau, dacă avem deja un cont, îl putem 

accesa (chenarul verde). 

 

Vom ajunge la o interfață unde trebuie să completăm date privind contul 

(nume de cont, parolă, email etc). 

 

Odată creat contul îl vom putea folosi pentru a salva documentele, vizualiza 

istoricul căutărilor și a primi notificări atunci când se publică noi articole. 


