


Access Science 
to najpopularniejsza 

multimedialna 
baza wiedzy - encyklopedia 

nauki i technologii dla: 
 
• studentów 
• kadry dydaktycznej  
• Inżynierów  
• naukowców 

 
 

Wielokrotnie nagradzana w 
kategorii STEM „teaching and 

learning” 
 

   STEM education: 
• Science 
• Technology 
• Engineering 
• Mathematics 

 



Głównym , z którego dostarczane są informacje to  
McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology (ed.10) 
- tworzą ją i uzupełniają  nobliści (42 osoby) 
- na bieżąco aktualizowana i uzupełniana, rozszerzana o nowe pojęcia i zagadnienia 



 

Główne dziedziny bazy: 

• Inżynieria & Materiałoznawstwo 

(9 460)  

• Fizyka (5 428)  

• Biologia i biomedycyna (4 179)  

• Nauki o Ziemi (3 263)  

• Chemia (2 606)  

• Zoologia (2 443)  

• Nauki o zdrowiu (1 801) 

• Astronomia & Nauki pokrewne 

(1 683) 

• Botanika (1 676) 

• Rolnictwo, leśnictwo i 

gleboznawstwo (1 298) 

• Paleontologia (1 286) 

• Informatyka i technologie 

komputerowe (1 233) 

• Nauki o środowisku (907) 

• Matematyka (686) 

• Psychiatria i psychologia (629) 

• Nauka i technologia żywności 

(467) 

• Antropologia i archeologia (449) 

• Nawigacja (233) 

• Nauki o wojskowości (199) 

• Teoria i filozofia nauki (108) 



• Ponad 8700 artykułów online z 
Encyclopedia of Science & Technology 
(ed. 10); 
 

• Aktualizacje naukowe z Yearbooks of 
Science & Technology;  
 

• Ponad 115 000 + definicji z Dictionary 
of Scientific and Technical Terms;  
 

• 18 000 ilustarcji, grafik oraz bibliografii 
zawierających ponad 28 000 cytowań;  
 

• Kontent dostarczany przez ponad 
5000 naukowców w tym 42 noblistów;  
 

• Ponad 3 000 biografii najbardziej 
znanych naukowców zaczerpniętych z 
Hutchinson Dictionary of Scientific 
Biograph; 



Przeglądanie bazy w/g 

   

- wyszukiwanych haseł 

 

- dziedzin nauki  

 

• artykuły 

• streszczenia  

• biografie 

• newsy z mediów 

• gotowe projekty 

Wyszukiwanie podstawowe   



1. Kliknij ADVANCED SEARCH 
powyżej  przycisku wyszukiwania 

2.      Wprowadź słowa kluczowe lub 
hasła pola tekstowe 

3. Ulepsz wyniki według tematu 
lub   typu zawartości 

Wyszukiwanie  zaawansowane 



Zawężanie wyszukiwania filtrami 

Przeglądanie wyników 

wyszukiwania w/g 

   

- Rodzaju zawartości  

• artykuły 

• streszczenia  

• biografie 

• newsy z 

mediów 

• gotowe projekty 

 

 

-    Dziedzin nauki  

 



Przeglądanie ze strony głównej 

• Przeglądaj 
poprzez 
zdefiniowane 
tematy 

• Przeglądaj poprzez alfabetyczną 
listę artykułów   



Przeglądanie artykułów tematycznie lub alfabetycznie 



Przeglądanie artykułów tematycznie 
 



Przeglądanie  biografii imiennie 



Przeglądanie  biografii tematycznie 



Przeglądanie multimediów :  
filmy wideo i animacje 



Przeglądanie multimediów:  
galerie zdjęć  



Przeglądanie multimediów : Galerie zdjęć  

• Wybrane kolekcje zdjęć  
mogą być pobrane jako 
prezentacja w PowerPoint  



Funkcje Konta użytkownika 
 

 Konto osobiste pozwala na zapisywanie artykułów i wyszukiwanie 
, dzięki czemu można się do nich później łatwo odwoływać.  
Możesz również zapisywać zdjęcia lub kolekcje zdjęć na swoje konto osobiste.  
Konto osobiste jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników w instytucji  
subskrybującej, a jego utworzenie zajmuje tylko kilka sekund. 



Funkcje Konta użytkownika 
 

 Aby utworzyć nowe konto, kliknij na link AccessScience po lewej stronie 
strony głównej 



Wszystkie własne 
zaznaczenia 

są dostępne dla 
użytkownika z poziomu 

Konta Użytkownika. 

W prosty sposób czytelnik 
może wejść do już 

zaznaczonego rozdziału 

Możliwość zapisywania artykułów 
 



Możliwość zapisywania wyników wyszukiwania 

Konto użytkownika w 
AccessScience umożliwia 
przechowywanie: 
 
• wyników wyszukiwania 

 
• wyszukanych zdjęc lub 

kolekcji zdjęć 
 



Właściwości konta użytkownika: 
konto użytkownika w  
Access Science umożliwia: 
przechowywanie 
• zaznaczeń - cytatów 
• zaznaczonych artykułów 

Możliwość współdzielenia 
z innymi użytkownikami 
zaznaczonych-zapisanych 
materiałów poprzez 
•  email  
•  media  
  społecznościowe 
 
 



Inne dodatkowe funkcjonalności 

 

 

 

• zapisywanie artykułów 

• zapisywanie cytatów 

• wysyłanie artykułów 
mailem 

• drukowanie artykułów 

• wysyłanie artykułów 
mailem 

• współdzielenie linku 
do artykułu 

 

 

 



Przeglądanie bazy w/g  
gotowych materiałów 

dydaktycznych   
- programy nauczania do 

użycia w prowadzeniu 
wykładów / kursów 

Curriculum Maps – zebrany i 
uszeregowany tematycznie 

materiał szkoleniowy 
(gotowe programy nauczania)  

Curriculum Maps – Programy nauczania 



Curriculum Maps – Programy nauczania 

Nazwa kursu 

Autor kursu 
 
Tematy kursu 
 

Indywidualne 
tematy 
 

Istotne treści 



Rozbudowane i szczegółowe statystyki wykorzystania platformy przez 
użytkowników dostępne poprzez portal SAMS Sigma 

Statystyki:                                                                
• ilości wyszukiwania  
• wejść 
• zapisanych danych 



URZĄDZENIA MOBILNE 

                      

• LAPTOPY 

• SMARTFONY 

• TABLETY 

 



ABE IPS 
 
Wiśniowy Business Park  
ul. 1 Sierpnia 6, bud. D 
02-134 Warszawa 
 
tel. +48 22 654 06 75 
fax +48 22 652 07 67 
 
info@abe.pl 
www.facebook.com/ABEIPS 

Dziękuje za uwagę ! 


