
 

 

 

Recursos temàtics 
 
 

 

                                                                                                           

 

 

Tesis doctorals digitals 

Guia completa a:  
 
www.uab.cat/web/els-nostres-fons/tesis-1345720090741.html 
 

 Cyberthèses. Programa de tesis d’origen francòfon on participen les universitats de 

Lyon, Montreal, Ginebra, Xile, Dakar, Tananarive i la Societat AJLSM.  
 
 DART-Europe E-theses portal. Portal de tesis doctorals europees a text complet. 

És fruit de la col·laboració de biblioteques universitàries i consorcis. 
 

 Open Access Theses and Dissertations. Metabuscador de tesis doctorals en 

accés obert 
 
 ProQuest Dissertations and Theses Global. Tesis i treballs d’investigació d’àmbit 

internacional des de 1861. 
 
 TDX – Tesis Doctorals en Xarxa. Tesis doctorals llegides a les universitats de 

Catalunya i altres comunitats autònomes a text complet. 
 
 Teseo. Referència bibliogràfica de les tesis doctorals llegides en universitats 

espanyoles des de l’any 1976. 
 
 Redial. Tesis doctorals de temàtica llatinoamericana llegides en universitats 

europees des de 1980. 
 

Per consultar des de casa els fons documentals digitals restringits a la comunitat 
universitària UAB cal accedir-hi de forma remota amb el servei d’ Accés als 
Recursos Electrònics (ARE): www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-

electronics-des-de-fora-de-la-uab-1345727672556.html  
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                              Recursos digitals en        

Polítiques i Sociologia 

 
L’eina principal per cercar recursos és el Cercador de les Biblioteques de la 
UAB (www.uab.cat/biblioteques/), que conté les referències de tots els documents 

de la UAB en qualsevol format. En el cas dels documents digitals també es poden 
consultar a text complet si la UAB hi té accés. 
 
També podeu fer servir el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya – CCUC 

(puc.cbuc.cat), que permet localitzar els fons de totes les universitats públiques 
catalanes, la Biblioteca de Catalunya i altres institucions. 
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Guia > Recursos digitals en Polítiques i Sociologia 

 
 

 
 

 
Bases de dades 
 
 

 Proquest Social Sciences Premium collection. Plataforma amb nombrosos 

recursos de l’àmbit de les ciències socials. Conté, entre d’altres, les bases de dades 
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Applied Social Sciences 
Index & Abstracts (ASSIA), Sociological Abstracts Sociology Database, PAIS Index, 
Policy File Index, Political Science Database, Worldwide Political Science Abstracts 
. Ofereix resums, articles de revistes, llibres, capítols de llibres, tesis i working 
papers. Accés al text complet de gairebé 2.400 revistes 
 

 Base de datos de conflictos y construcción de paz. Informació sobre conflictes 

armats, tensions i processos de pau al món des del 2003 
 
 ÍnDICES CSIC. Referències bibliogràfiques de ciències socials 

 
 International political science abstracts (IPSA). Citacions d’articles de revistes 

sobre ciències polítiques des de 1989 
 
 Web of Science. Portal del Institute for Scientific Information amb Journal citation 

reports, Social sciences citation index, Current contents, Book Citation Index, etc. 
 
 Scopus. Amb referències bibliogràfiques i índexs de més de 15.000 revistes, actes 

de conferències i web científiques 
 
 Factiva. Amb informació d’actualitat, inclou moltes fonts d’informació a text complet 

(diaris, revistes comercials, informes) i fotografies 
 
 OECD iLibrary. Monografies i publicacions periòdiques fins a finals de 2011 

 
 
A més de les bases de dades especialitzades que s’acaben de comentar, també 
disposeu d’altres de temàtica multidisciplinària, com per exemple ISBN, ISSN... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Revistes i llibres digitals 

 

 Revistes i llibres digitals des de la pàgina principal del web del Servei de 
Biblioteques: www.uab.cat/biblioteques/ 

 

  Portal d’accés als llibres-e de ciències socials, classificat per 
matèries (pagines.uab.cat/bcsdigital) 
 

Eines i recursos d’especial interès 

 
 

  Mendeley Institucional, gestor de referències bibliogràfiques i xarxa social 

acadèmica. www.uab.cat/biblioteques/mendeley  
 

  Dipòsit Digital de Documents de la UAB. ddd.uab.cat 

 

 . Dipòsit de documents digitals de recerca d’universitats i centres 
d’investigació de Catalunya. (www.recercat.cat)  

 
 

 
Eines web 2.0 sobre ciències polítiques i sociologia elaborades per les 

Biblioteques de la UAB: 
 

 Guia temàtica de Polítiques i Sociologia: www.uab.cat/web/guies-
tematiques/politiques-i-sociologia-1345711621868.html 
 

 Twitter: @bcsUAB, @bibliotequesUAB 
 

 
 Facebook: www.facebook.com/bibliotequesUAB 
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