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Vv Khai thác CSDL online SAGE Business Researcher
Trung tâm Thông tin – Thư viện, hiện nay Trung tâm đã lên kế hoạch mua
quyền khai thác CSDL SAGE Business Researcher. Vậy Trung tâm xin giới tới
đông đảo quý thầy cô và bạn đọc của thư viện về gói sản phẩm này.
1. Truy cập
 Địa chỉ truy cập:
URL: http://businessresearcher.sagepub.com/
 Tài khoản đăng nhập:
o User: NEU.2017
o Pass: sage
2. Giới thiệu về SAGE Business Researcher
SAGE Business Researcher là cơ sở dữ liệu tập hợp những bài báo cáo phân
tích đánh giá chuyên sâu của các chuyên gia về các vấn đề quản lý kinh tế và quản
trị kinh doanh, CSDL rất hữu ích đối với các giảng viên, đặc biệt rất hữu ích đối
với nghiên cứu sinh của trường. Với cách viết lập luận chặt chẽ của các chuyên gia
thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn báo, tạp chí quốc tế, là nguồn thông tin
đáng tin cậy nhất cho giảng viên, nghiên cứu sinh trong quá trình nghiên cứu của
mình.
Mỗi vấn đề,bài báo cáo phân tích, bao gồm :
 Bài báo cáo phân tích chuyên sâu của một chủ đề, gồm các phần sau:
- Tóm tắt
- Tổng quan
- Nền tảng
- Phân tích hiện tại
- Nhận định phát triển
- Dữ kiện niên đại

- Nguồn thông tin tham khảo cho nghiên cứu.
 Các trích đoạn, tóm tắt của các bài báo, liên quan sâu đến chủ đề
 Dữ liệu tải về cho phân tích độc lập
 Thông tin phỏng vấn với các chuyên gia về các chủ đề còn cần làm rõ đối
với chủ đề trong quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.
Hơn thế nữa mỗi bài báo cáo phân tích, còn cung cấp cho nghiên cứu sinh cách
tiếp cận vấn đề một cách cụ thể hơn liên quan đến thực tế hiện tại về:
-

Khả năng lãnh đạo
Doanh nhân
Đạo đức kinh doanh
Chính sách của chính phủ, và nhiều hơn nữa

Trân trọng !
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