
BAZE DE DATE  

PENTRU CERCETARE ȘI INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI 

ACCES DESCHIS / OPEN ACCESS 

 

 

https://eric.ed.gov/ 

ERIC- Centrul de Informare pentru Resurse Educaționale - este o librărie digitală 
online pentru cercetare și informare în domeniul educației. ERIC este finantat de Institutul de 
Științe ale Educației  ( IES) din Statele Unite Departamentul de Educație. Portalul asigură 
accesul la literatura de specialitate pentru a sprijini cercetarea și informarea în domeniul 
educației, un ajutor pentru practica în procesul de predare, învățare și cercetare precum și în 
procesul de luare a deciziilor. 

 

 

 

https://link.springer.com/ 

Platforma SpringerLink oferta acces cu text integral la reviste straine stiintifice de cercetare in 
format online, fara alt suport magnetic sau pe hartie. Este una din cele mai utilizate resurse 
electronice de documentare științifice din lume și de la noi din tara. peste 2,860 de titluri de 
reviste, peste 169,500 de carti online, peste 4,400 serii de carti si 307 de lucrari de referinta 
online, peste 34,000 de protocoale, colectiile sale conțin reviste de la cele mai mari biblioteci 
științifice din lume.  

 



 

JSTOR oferă acces la peste 12 milioane de articole de reviste academice, cărți și surse primare 
din 75 de discipline. O gamă largă de conținut academic într-o platformă puternică de cercetare 
și predare. Cărți electronice cu acces deschis de la 90 de edituri, inclusiv Brill, Cornell 
University Press, De Gruyter și University of California Press, sunt acum disponibile gratuit 
pentru biblioteci sau utilizatori. Titlurile găzduite de această platformă sunt disponibile gratuit 
pentru utilizare de către oricine. 

https://www.jstor.org/journal/trajinc
schped 

Transformations: The Journal of 
Inclusive Scholarship and Pedagogy 

 

 
https://worldwidescience.org/ 

WorldWideScience reprezintă o poartă de acces globală la ştiință, compusă din baze de date 
ştiințifice şi portaluri naționale şi internaționale. 
WorldWideScience accelerează descoperirea şi progresul prin asigurarea instantanee a accesului 
în baze de date din întreaga lume. 
WorldWideScience este un serviciu multilingv, asigurând căutare şi traducere în timp real a 
literaturii ştiințifice inclusiv din domeniul științelor educației. 



 

Sute de antologii digitale cu cărți, imagini, articole, documente, audio și video din 
întreaga lume și de-a lungul timpului. În domeniul stiințelor educației în registreaza 
peste 858 de itemi. 

https://openresearchlibrary.org/search-
results/_cat=%22EDU000000%22%26_f=%22BOOK%22%26eft=false%26sort=true 

 

 

Scientific Research Publishing (SCIRP) este unul dintre cei mai mari editori de reviste cu acces 
deschis. În prezent, publică peste 200 de reviste online, cu acces deschisToate lucrările de 
cercetare originale publicate de SCIRP sunt accesibile în mod liber și permanent online imediat 
după publicare. 

https://www.scirp.org/ 

 

Emerald Publishing este unul dintre cei mai importanți editori digitali din lume, cu text integral 
la reviste străine științifice de cercetare în format online.  

https://www.emerald.com/insight/search?q=education&showAll=true&openAccess=tr
ue 



 

Cărți digitale în științe umaniste și sociale.OpenEdition Books găzduiește acum mii de titluri de 
la o sută de edituri din științe umaniste și sociale. 
Două treimi din titlurile din catalog sunt disponibile gratuit în HTML și pot fi citite, tipărite sau 
încorporate pe site-uri externe. 

https://books.openedition.org/ 

 

 

Curatorul motoarelor academice de căutare, indexând 4309 reviste gratuite în 
domeniul artelor și științelor umaniste. 

 

 

O bibliotecă digitală cu peste 2 milioane de cărți electronice care pot fi citite într-un browser sau 
descărcate pentru a le citi offline. 

https://archive.org/details/europeanlibraries 

https://archive.org/details/wellcomejournals?query=education 



 

 

Unul dintre cele mai voluminoase motoare de căutare din lume, în special pentru resurse web 
academice. BASE furnizează peste 240 de milioane de documente de la peste 8.000 de furnizori 
de conținut. 

 

https://www.base-
search.net/Search/Results?lookfor=Pedagogy+and+education&name=&oaboost=1&n
ewsearch=1&refid=dcbasen 

 

B2FIND este serviciul de indexare a metadatelor EUDAT și oferă un portal de descoperire care 
permite utilizatorilor să găsească colecții de date într-un domeniu internațional și interdisciplinar. 
Se bazează pe un catalog cuprinzător de metadate de colecții de date de cercetare stocate în 
centrele de date EUDAT și în depozitele comunitare. 

http://b2find.eudat.eu/dataset?q=pedagogy 

 


