
APA PsycArticles® — Ekskluzywny pełnotekstowy 
zbiór najlepszych badań opublikowanych przez 
czasopisma APA i czasopisma stowarzyszone

Zanurz się w naukę psychologii dzięki APA PsycArticles, bazie 
pełnotekstowych, recenzowanych artykułów publikowanych 
przez APA i czasopisma stowarzyszone. Ta niezbędna 
kolekcja od największego wydawcy w dziedzinie psychologii 
zapewnia dostęp do pełnego spektrum prac w tej dziedzinie 
- od najnowszych badań prowadzonych przez wybitnych 
naukowców, po historyczne podstawy nauk behawioralnych 
i społecznych. Dzięki aktualnemu dostępowi do czasopism  
i zawartości historycznej sięgającej ponad sto lat wstecz,  
APA PsycArticles to niezastąpione źródło informacji dla 
badaczy, edukatorów, lekarzy i studentów. 

www.ebsco.com

APA PsycArticles - szczegóły:
• Aktualizacje co dwa tygodnie

• Czasopisma wydawane przez 
APA, Canadian Psychological 
Association, Hogrefe Publishing 
Group, Global Alliance for 
Behavioral Health and Social 
Justice i wiele innych.

• Ponad 223 000 
pełnotekstowych artykułów 

z  prawie 120 czasopism,  
z których każde poddawane 
jest skrupulatnemu procesowi 
wzajemnej weryfikacji

• Obejmuje większość czasopism 
od tomu 1., wydania 1.

• Artykuły w formatach PDF lub 
HTML ułatwiające nawigację  
i pobieranie

• Niedawno zaktualizowano 
tezaurus terminów indeksów 
psychologicznych APA 
Thesaurus of Psychological 
Index Terms®, aby zwiększyć 
możliwości wyszukiwania 
poprzez udostępnienie 
ponad 9 900 terminów, które 
pokazują zmiany naukach 
behawioralnych i społecznych.

Wiodące artykuły z czasopism naukowych jako źródło informacji o istotnych badaniach

Dostęp do najnowszych 
badań
Aktualizowana co tydzień baza 
APA PsycArticles daje dostęp 
do bieżących, pełnotekstowych 
artykułó z czasopism, których 
autorami są szanowani badacze 
z dziedziny psychologii oraz nauk 
behawioralnych i społecznych. 
Odkryj najnowsze badania

Wygodny, pojedynczy 
zbiór czasopism APA
Wiele numerów czasopism sięga 
wstecz do tomu 1., wydania 1. 

APA PsycArticles oferuje 
użytkownikom pełny dostęp do 
badań w określonych dziedzinach 
nauki - fachowo indeksowanych 
w celu łatwego dostępu. 

Rygorystyczne procedury 
i badania, którym można 
zaufać
Aby zapewnić najwyższą jakość 
standardów naukowych i badań, 
każdy artykuł w czasopiśmie 
przechodzi drobiazgowy proces 
wzajemnej weryfikacji, nad 
którym czuwają uznani redaktorzy 
czasopism APA.

Wyczerpująca i aktualna
Baza APA PsycArticles oferuje dostęp do pełnego elektronicznego katalogu recenzowanych czasopism APA - 
w przypadku większości tytułów do tomu 1, wydania 1 - dając badaczom możliwość zapoznania się z ponad 
stuletnią historią zaufanych badań w całej kolekcji. Baza danych zawiera najnowsze artykuły w wersji First 
Posting, zapewniając dostęp do najnowszych odkryć i badań.
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Wysoki wskaźnik cytowań
APA PsycArticles to główna brama do wymiany pomysłów, 
poszerzania wiedzy i maksymalizacji komunikacji  
i zastosowania psychologii. Czasopisma APA mają znacznie 
wyższy odsetek cytowań w stosunku do liczby opublikowanych 
artykułów. Standardy raportowania APA, APA Style JARS, 
wpływają na komunikację badań w całej dziedzinie psychologii, 
pomagając autorom skuteczniej informować o ważnych 
i istotnych aspektach ich badań. Przestrzegając tych 
wytycznych, autorzy publikacji w APA PsycArticles zwiększają 
przejrzystość i rygor naukowy oraz przyczyniają się do rozwoju 
dziedziny nauk psychologicznych.

Uznana i wiarygodna
Redaktorzy czasopism APA należą 
do najbardziej cenionych uczonych 
w dziedzinie nauk społecznych, 
a każdy z nich jest wybierany 
w konkurencyjnym procesie 
regulowanym przez prestiżową Radę 
ds. publikacji i komunikacji APA. 
APA stosuje najbardziej skrupulatny 
proces wzajemnej weryfikacji 
i uczestniczy w programie CrossRef 
CrossCheck, aby chronić przed 
plagiatami.

Dostępna na platformach 
EBSCOhost® oraz EBSCO 
Discovery Service™

Przeszukaj APA PsycArticles wraz  
z innymi bazami danych w EBSCOhost 
lub EBSCO Discovery Service, dla 
efektywnej pracy badawczej.

Kliknij link Cite, aby wyświetlić 
cytat w stylu APA.

Szukaj artykułów wg:
- Tematu
- Klasyfikacji PsycINFO
- Grupy wiekowej
- Testów i środków
- Metodologii
- Formatu


