Universiteti i Prishtinës ka abonim në Elsevier, përmes të cilit stafit akademik dhe studentëve u
mundësohet anëtarësia dhe qasja në librari elektronike të punimeve shkencore. Anëtarësia në Elsevier
mundëson qasje në produktet e kompanisë, si ScienceDirect.
ScienceDirect është portal i revistave dhe artikujve shkencorë. Ky udhëzues paraqet hapat për
sigurimin e qasjes së individualizuar me përkatësinë e Universitetit të Prishtinës.
Në ScienceDirect mund të qaseni në dy mënyra: qasje përmes IP-së së universitetit (IP Access) ose
qasje në distancë (Remote Access). Kyqja e parë duhet të bëhet përmes rrjetit të Universitetit të
Prishtinës (një pajisje elektronike që ka qasje në internet të mundësuar nga UP-ja me IP: 185.67.178.*)
Qasja me IP të Universitetit të Prishtinës (IP Access)
Fillimisht duhet të shkoni në website-in e ScienceDirect-it: https://www.sciencedirect.com/

Logo e Universitetit të Prishtinës në pjesën e sipërme djathtas tregon se qasja është bërë nga IP e
universitetit. Tashmë mund të vazhdohet me regjistrimin në platformë.
Prekeni Sign in dhe në faqen që paraqitet krijojeni një llogari të re përdoruesi (Create an account).

Shkruajeni emrin, mbiemrin, emailin institucional (@uni-pr.edu) dhe fjalëkalimin. Nëse të dhënat
janë të sakta, prekeni Create. Do t’ju paraqitet faqja si më poshtë:

Tashmë është krijuar llogaria personale me përkatësinë institucionale të Universitetit të Prishtinës.
Në emailin tuaj do të vijë një porosi nga ScienceDirect me të cilën vërtetohet e drejta e qasjes në
platformat e kërkimit: ScienceDirect Scopus, Mendeley, Evise, Elsevier Editorial System, SciVal,
SciVal Funding, Engineering Village, Geofacets, Embase, ClinicalKey, PharmaPendium, Pathway
Studio.

Në ScienceDirect keni qasje me përkatësinë institucionale të Universitetit të Prishtinës dhe me
llogarinë personale. Mund të bëni kërkime dhe të shkarkoni artikuj që i përmban kontrata e abonimit
në Elsevier.

Qasja në distancë (Remote Access)
Pasi të jeni kyqur në ScienceDirect me IP të universitetit dhe e keni hapur llogarinë personale, mund
të qaseni edhe në distancë jashtë rrjetit universitetit. Remote Access ju mundëson të kyqeni në
llogarinë tuaj në pajisje të ndryshme elektronike.
Në pjesën e poshtme të website-it kërkoni për Remote Access dhe prekeni.

Për të pasur qasje nga distanca, duhet ta shkruani emailin me të cilin e keni hapur llogarinë tuaj.

Pasi sistemi ta identifikojë emailin tuaj, ju kërkohet ta shkruani fjalëkalimin. Për aktivizimin e qasjes
në distancë, duket ta prekni vegzën në emailin e konfirmimit që ju është dërguar.

Pas konfirmimit të aktivizimit, ju mund të keni qasje të plotë në ScienceDirect përmes llogarisë suaj
personale të lidhur me përkatësinë institucionale të Universitetit të Prishtinës.

Për hollësi dhe udhëzime të mëtejshme mund të shkruani në zkps@uni-pr.edu.
Kërkim të suksesshëm!

