PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
KSIĘGOZBIÓR

01. Filozofia. Psychologia. Pedagogika.
01.A Psychologia
01.B Komunikacja interpersonalna
01.C Poradniki
10. Zarządzanie
10.0 Zagadnienie ogólne
10.A Organizacja i zarządzanie
10.B Przedsiębiorstwo. Teoria i organizacja. Zarządzanie
10.C Zarządzanie zasobami ludzkimi. Praca
10.D Zarządzanie jakością. Jakość
10.E Zarządzanie wiedzą
10.F Projekty
11. Marketing
11.0 Zagadnienia ogólne
11.A Public relations
11.B Reklama, promocja
11.C Sprzedaż

CZASOPISMA

1. Charaktery
2. Handel
3. Handel Wewnętrzny
4. Harvard Business Review Polska
5. Marketer+
6. Marketing w praktyce
7. Press
8. Roczniki psychologiczne

BAZY DANYCH

Academica

BazEkon

BazHum

Cyfrowa wypożyczalnia materiałów udostępnianych przez Bibliotekę Narodową,
zawierająca prawie 12 tysięcy różnego rodzaju publikacji o tematyce związanej
z psychologią, w tym około 600 książek. Część zasobów dostępna jest bez ograniczeń,
pozostałe udostępniane są na miejscu w Bibliotece WSB w Chorzowie na specjalnie w tym
celu stworzonym stanowisku komputerowym. Zasoby bazy stale się powiększają.

Baza bibliograficzno-pełnotekstowa zawierająca około 300 artykułów z zakresu psychologii
edukacji, wiele pełnym dostępie, np. archiwum czasopisma Psychologia Ekonomiczna.
Baza ogólnodostępna.

Ogólnodostępna baza bibliograficzno-pełnotekstowa z zakresu nauk humanistycznych.
W wolnym dostępie znajduje się 95 artykułów z zakresu psychologii oraz archiwum 284
czasopism, np.: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologia, Studia Psychologica.

DOAB

EBSCO

Katalog książek w wolnym dostępie zawierający 117 tytułów ebooków z psychologii
w różnych językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim. Baza ogólnodostępna.

W bazach z pakietu podstawowego EBSCO można znaleźć bardzo obszerny zasób
materiałów dotyczących psychologii w języku angielskim – ponad 3 miliony artykułów,
raportów, nagrań itp. (ok 1,5 mln w pełnym dostępie). Ponadto w bazie znaleźć można
około 600 tysięcy anglojęzycznych materiałów z zakresu psychologii biznesu czy
zarządzania, z których połowa to pełne teksty. Dodatkowo baza zapewnia pełny dostęp
do recenzowanych czasopism anglojęzycznych takich jak: Psychology Journal, Psychology
Today, Psychological Research, Psychology & Marketing i wiele innych wartościowych
tytułów. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem
platformy HAN z poziomu Extranetu.

Elsevier
Science Direct

Obszerna baza zawierająca ponad 66 tysięcy artykułów z czasopism o tematyce związanej
z psychologią, około 7 tysięcy z pełnym dostępem do treści. Zdecydowana większość
materiałów w języku angielskim, pojedyncze także po polsku. Zawiera dostęp do pełnych
wersji czasopism i serii naukowych, m.in.: Psychology of Learning and Motivation, Advances
in Experimental Social Psychology, European Review of Applied Psychology.
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy
HAN z poziomu Extranetu.

IBUK

Baza zawiera elektroniczne wersje książek czołowych polskich wydawnictw naukowych
w pełnym dostępie. Tematykę psychologiczną porusza około 60 tytułów z ponad tysiąca
dostępnych dla naszej Uczelni, wiele z nich wykorzystywanych jest jako podstawowa
literatura do zajęć. Przykładowe tytuły w bazie:
• Psychologia i życie / Philip G. Zimbardo, Richard J. Gerrig. PWN 2012.
• Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Duane Schultz, Sydney Schultz. PWN 2008.
• Psychologia konsumenta / Katarzyna Stasiuk, Dominika Maison. PWN 2014.
• Psychologia ekonomiczna / Tomasz Zaleśkiewicz. PWN 2013.
• Psychologia stresu / Irena Heszen. PWN 2013.
• Psychologia tłumu / Gustaw Le Bon. Wydawnictwo Marek Derewecki 2013.
• W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich / Eric Berne. PWN 2010 i wiele
innych Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem
platformy HAN z poziomu Extranetu.

INFORLEX

Baza z dostępem do 30 tytułów czasopism, głównie z zakresu prawa i rachunkowości, ale
również tytuły wspomagające pracowników HR i zarządzania. W bazie można również
znaleźć różnego rodzaju akty prawa z komentarzem, artykuły i aktualności także dotyczące
pracy psychologa –aby je odnaleźć należy skorzystać z wyszukiwarki. Baza dostępna na
terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu
Extranetu.

LEX Omega

Baza należąca do wydawnictwa Wolters Kluwer obejmująca różnego rodzaju akty prawa,
w tym także część związanych z pomocą psychologiczną. Część materiałów dotyczy także
tematyki biznesowej, np. biznesplanu, CSR czy społecznej odpowiedzialności biznesu. Baza
dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN
z poziomu Extranetu.

ProQuest

Pełnotekstowa baza zawierająca około 380 tysięcy materiałów o tematyce dotyczącej
psychologii w języku angielskim oraz około 156 w języku polskim, m.in. artykuły z czasopism
branżowych i naukowych a także raporty itp. Ponadto baza udostępnia pełne archiwa
czasopism, takich jak: Industrial and Organizational Psychology, Journal of Business and
Psychology, Journal of Managerial Psychology, Journal of Organizational Psychology, The
Journal of Social Psychology, Psychology Today i wiele podobnych tytułów dziedzinowych.
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy
HAN z poziomu Extranetu.

SCOPUS

Baza wydawnictwa Elsevier udostępniająca głównie abstrakty i cytowania, w której znaleźć
można również pojedyncze artykuły w wolnym dostępie. Ponad 1,5 miliona cytowań
dotyczy tematyki związanej z biznesem, w tym 20 tysięcy psychologii w biznesie. Większość
materiałów w języku angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu
za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.

SpringerLink

Pełnotekstowa baza wydawnictwa Springer udostępniająca czasopisma i książki
z różnorodnych dziedzin. Jeden z działów poświęcony jest w całości zagadnieniom
związanym z psychologią (ponad 280 tysięcy pełnotekstowych materiałów - artykułów,
rozdziałów oraz pełnych książek i archiwów czasopism). Większość publikacji dostępnych
jest w języku angielskim, część również w języku niemieckim, francuskim oraz włoskim.
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy
HAN z poziomu Extranetu.

Taylor &
Francis

Baza zawierająca tytuły czasopism wydawnictwa Taylor & Francis Group, obejmujących
tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, medycznych, przyrodniczych,
matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych. Ponad 400 tysięcy artykułów w bazie
dotyczy zagadnień biznesowych, natomiast ponad 100 tysięcy z psychologii w biznesie.

WEB OF
SCIENCE

Platforma pozwalająca na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę Clarivate
Analytics zawierająca cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Ponad 150 tysięcy
dokumentów dotyczy psychologii, z czego ponad 4 tysiące w pełnym dostępie. Baza stale
się powiększa. Materiały w języku angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub
w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.

WileyBlackwell

Baza wydawnictwa Wiley-Blackwell zawierająca czasopisma i książki z pełnym lub
ograniczonym dostępem. Jeden z działów w całości poświecony jest psychologii, w tym
takim zagadnieniom jak psychologia ogólna, stosowana, kliniczna, poznawcza, społeczna,
rozwojowa i wiele innych. Udostępnia pełne archiwa ponad stu tytułów czasopism
podejmujących tematykę edukacyjną, np.: Applied Cognitive Psychology, Applied
Psychology, Clinical Psychology & Psychotherapy, Clinical Psychology: Science and Practice,
European Journal of Social Psychology. A także około wiele książek oraz podręczników tego
wydawnictwa. Publikacje w języku angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub
w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.

INNE ŹRÓDŁA INTERNETOWE
Architektura Sukcesu - blog psychologiczno-biznesowy prowadzony przez Patryka Wójcika - psychologa oraz
konsultanta biznesowego.

AZON 2.0 - projekt jest realizowany przez Politechnikę Wrocławską (lidera) wraz z partnerami: Uniwersytetem
Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych
PAN w Warszawie. Projekt koncentruje się na cyfrowym udostępnianiu zasobów mających duże znaczenie dla
obszaru nauki i gospodarki. Wśród nich wymienić można publikacje, skrypty, wykłady, modele 3D, nagrania
audio, wideo, zdjęcia, pliki wejściowe i wyjściowe różnych programów komputerowych, bazy danych gromadzące
dane z różnych dziedzin, maszyn, systemów, korpusy językowe i wiele innych.

BASE - internetowa wyszukiwarka dokumentów naukowych wolno dostępnych w Internecie, tworzona przez
Bibliotekę Uniwersytecką w Bielefeldzie. Na chwilę obecną indeksuje ponad 160 milionów dokumentów z około
8 tysięcy źródeł, w tym ponad 60% z nich jest dostępnych w formie Open Access.

Czasopismo Psychologiczne - periodyk naukowy wydawany przez Stowarzyszenie Psychologia i Architektura
we współpracy merytorycznej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na stronie można znaleźć
archiwalne roczniki czasopisma wraz z pełnym dostępem do artykułów.

Czytelnia Instytutu Psychologii i Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zawiera artykuły popularnonaukowe poświęcone problematyce uzależnień, przemocy, psychologii zdrowia, profilaktyki, psychoterapii,
psychoedukacji. Można znaleźć tutaj artykuły publikowane w innych czasopismach, takich jak: "Świat
Problemów" "Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, "Remedium", "Niebieska Linia" oraz artykuły napisane
wyłącznie na nasze potrzeby i publikowane tylko w portalu http://www.psychologia.edu.pl.Na stronie znajdują
się również liczne materiały wideo oraz słownik psychologiczny http://www.psychologia.edu.pl/slownik/i.html.

Decyzje (czasopismo) - pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie znajdujące się w
wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane przez Akademie Leona
Koźmińskiego w Warszawie.

Federacja Bibliotek Cyfrowych - multiwyszukiwarka zbiorów polskich bibliotek cyfrowych pozwalająca na łatwe
odnalezienie elektronicznych wersji książek i dokumentów z wielu dziedzin udostępnianych przez instytucje
kultury i nauki w Polsce.

Michał Szczepanek - autorem strony jest Michał Szczepanek – psycholog biznesu. Na swojej stronie publikuje
artykuły z pogranicza psychologii oraz biznesu. Również na stronie można skorzystać z darmowego kursu lub
obejrzeć materiały wideo na YT https://www.youtube.com/channel/UCCi64qlIays4d4be3ikCTUA/videos.

Portal Moja Psychologia - codziennie aktualizowany portal publikujący bieżące szkolenia, kursy i warsztaty z całej
Polski oraz artykuły i książki rozwojowe a także zawierający bazę wiedzy w postaci słownika szeroko
wyjaśniającego pojęcia psychologiczne.

Portal Psychologiczny Psychologia.net.pl - portal tworzony przez grono polskich psychologów, zawierający
aktualności oraz artykuły ich autorstwa z podziałem na podkategorie.

Psychologia Ekonomiczna (czasopismo) - półrocznik wydawany z inicjatywy Akademickiego Stowarzyszenia
Psychologii Ekonomicznej, Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacji
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydawane w latach 2012-2017.

Psychologia w Sieci - serwis o tematyce psychologicznej prowadzony przez Fundację Libertuj. Zawiera
aktualności, informacje o branżowych nowościach wydawniczych, sylwetki zasłużonych psychologów, aktualne
wydarzenia a także forum i internetowy słownik pojęć psychologicznych.

Psychologiczna Biblioteka Cyfrowa - zamieszczane są w niej materiały naukowe i dydaktyczne z dziedziny
psychologii - wybrane książki (m.in. materiały z konferencji), czasopisma, artykuły naukowe prezentujące
dorobek publikacyjny Instytutu Psychologii UWr.

Psychology Today - anglojęzyczny portal współtworzony przez wielu ekspertów z zakresu psychologii, składający
się z aktualności i fachowych tekstów ich autorstwa. Wielu z nich prowadzi za pośrednictwem strony swoje
profesjonalne blogi. Udostępnia się również archiwalne teksty publikowane w czasopiśmie Psychology Today.

