
eCases 2022

Angażuj studentów 
analizując rzeczywiste 

wyzwania

Dowiedz się więcej o eCases: 
tk.emeraldgrouppublishing.com/cases

Przeglądaj eCases: 
emerald.com/insight/content/case-studies



eCases od Emerald
Angażuj studentów analizując rzeczywiste wyzwania

Nauczanie w oparciu o przypadki daje studentom możliwość poznawania rzeczywistych wyzwań w środowisku 
klasy, pozwalając na przetestowanie założeń i umiejętności podejmowania decyzji zanim wykorzystają swoją 
wiedzę w środowisku pracy.

Zakres tematyczny
•    Księgowość i finanse

•   Środowisko 
infrastruktury

•  Ekonomię

•  Przedsiębiorczość

•    Zarządzanie 
środowiskiem

•  Zarządzanie ogólne

•    Zarządzanie 
zasobami ludzkimi

•   Biznes 
międzynarodowy

•  Przywództwo

•   Nauki o zarządzaniu

•  Marketing

•  Operacja i logistyka

•  Zarządzanie 
operacyjne i sprzedaż

•  Zachowania 
organizacyjne

•  Strategia

•  Turystykę, 
hotelarstwo 
i gastronomię
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eCases z całego świata Nasze kolekcje przedstawiają duże marki, które mogą być znane studentom, ale też mniejsze lokalne 

MŚP, które bardziej odzwierciedlą ich środowisko pracy.

Kolekcja eCase
Pełna kolekcja eCases w jednym miejscu

Kolekcja eCase składa się z eCases Emerald i wyjątkowej 
kolekcji licencjonowanych eCases od wiodących 
twórców studiów przypadków.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcc

Kolekcja i opcje dostępu Nieograniczony, równoczesny dostęp dla całej instytucji.

Opcje korzystania z kolekcji Co wchodzi w zakres? Model dostępu

Kolekcja eCase (ECC) Kolekcja Emerging Markets Case 
Studies

The CASE Journal

The Case for Women

Licencjonowane eCases

Dostęp do wszystkich treści przez 12 miesięcy.

Kolekcja Emerging Markets 
Case Studies (EMCS)

Oddzielna kolekcja Subskrybuj: Subskrypcja do EMCS na 2022 rok obejmuje stały dostęp do 
treści publikowanych w okresie trwania subskrypcji oraz dodatkowy dostęp do 
treści począwszy od 2011 roku.

Zakup: Poszczególne roczne wolumeny z lat 2011 – 2021.

The CASE Journal (TCJ) Oddzielna kolekcja Subskrybuj: Bezterminowy dostęp do eCases opublikowanych w okresie 
trwania subskrypcji oraz dodatkowy dostęp do treści archiwalnych.



Kolekcja Emerging 
Markets Case Studies 
(EMCS)
Poszerzająca się kolekcja 1100 studiów 
przypadku eCase oraz towarzyszących 
uwag dla nauczyciela z wyjątkowym 
ukierunkowaniem na rozwijające się 
gospodarki.

EMCS specjalizuje się w badaniach 
przypadków pochodzących z rynków 
wschodzących i rozwijających się 
gospodarek, regionów, które w historii 
były niedostatecznie reprezentowane 
w kolekcjach przypadków przeznaczonych 
do nauczania, ale które oferują wyjątkową 
i istotną wiedzę w skali globalnej.

tk.emeraldgrouppublishing.com/emcs

eCeses Emerald w skrócie...

The CASE Journal 
(TCJ)
Ponad 300 eCases poddanych podwójnej 
ślepej recenzji i zatwierdzonych przez 
The CASE Association, które promuje 
pisanie i nauczanie studiów przypadków 
oraz stanowi forum zarówno dla 
początkujących, jak i doświadczonych 
autorów.

Oferuje studentom nowoczesną koncepcję 
nauczania opartego na dyskusji i wyposaża 
kolejne pokolenie profesjonalistów 
w dziedzinie biznesu w umiejętności 
rozwiązywania problemów strategicznych 
w przedsiębiorstwie.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcj

The Case For 
Women (TCFW)
Te opracowane we współpracy 
z The Case for Women, Forté i MBA 
Roundtable przypadki są zwycięzcami 
konkursu na opisanie przypadku 
poświęconego kobietom.

Przypadki te przedstawiają kobiety 
na stanowiskach kierowniczych, 
sprawnie radzące sobie ze swoją rolą 
i współpracujące z innymi kobietami.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcfw

Licencjonowane eCases
Oprócz treści Emerald, posiadamy również licencje 
na eCases pochodzące z wiodących szkół biznesu 
i instytucji na całym świecie.

Centrum Emerald Cases 
Darmowe zasoby do nauczania

•  Jak przygotować się do nauczania w oparciu o studium 
przypadku

• Usprawnianie zajęć

•  Nauczanie z wykorzystaniem studiów przypadków online

tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub

PEŁNA ŁATWOŚĆ 
WYSZUKIWANIA 

Wszystkie dostępne na 
Emerald Insight eCases 

są zindeksowane we 
wszystkich głównych 

systemach wyszukiwania.

PODWÓJNA ŚLEPA 
RECENZJA 

Wszystkie eCases 
Emerald przechodzą 

przez podwójną ślepą 
recenzję.

UWAGI PRZYDATNE PODCZAS 
NAUCZANIA 

przy ponad 90% eCases – 
dostarczają nauczycielom 

pomysłów na to, jak ułatwić 
dynamiczną dyskusję 

i pomóc uczniom rozwinąć 
umiejętności analitycznego 

i krytycznego myślenia.

WIRTUALNE WYDANIA 
SPECJALNE 

eCases Emerald mają 
regularne wydania wirtualne, 

prezentujące sprawy związane 
z gorącymi tematami 

i pojawiającymi się trendami.

WYPRÓBOWANE NA 
ZAJĘCIACH 

przypadki Emerald zostały 
przetestowane na zajęciach 

przed publikacją, dając 
autorom możliwość na 
wprowadzenie zmian 
w oparciu o dyskusje 

i wyniki.

GLOBALNE 
Zasięg w ponad 

70 krajach

POBIERANIE BEZ 
OGRANICZEŃ 

Nieograniczone korzystanie 
podczas zajęć w całej 

instytucji.

WYSOKA JAKOŚĆ 
The CASE Journal oraz 
Emerging Markets Case 

Studies znajdują się 
w Scopus.

KRÓTKIE PRZYPADKI 
Krótsze eCases z mniejszą 
liczbą wniosków stanowią 
idealne źródło informacji 
dla kursów na poziomie 

licencjackim.

LOKALNY JĘZYK
27 eCases w języku 

hiszpańskim
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Od ponad 50 lat myślą przewodnią dla Emerald jest promowanie 
oryginalnego myślenia. Nasza myśl przewodnia to pomaganie 
we wprowadzaniu zmian tak, aby stopniowo osoby pracujące 
w środowisku akademickim lub w praktyce mogły współpracować 
w celu dokonania pozytywnych zmian w świecie rzeczywistym.

Nasze publikacje i usługi publikacyjne wydawnicze pomagają 
badaczom wypowiadać się w sposób znaczący i we właściwym 
czasie, zapewniając innowacyjne narzędzia i usługi, które wpływają 
na pewności siebie i zdolności do prowadzenia badań o znaczącym 
wpływie.

KontaktO nas

NOWE TREŚCI/KOLEKCJE:
contactemerald@emerald.com

ZAPYTANIA O WSPARCIE:
support@emerald.com

ODWIEDŹ STRONĘ
emeraldgrouppublishing.com

Dołącz do nas, aby przyczynić się do pozytywnych zmian.

Zestaw narzędzi bibliotecznych
Informacje o dostępie i uwierzytelnianiu, podręczniki użytkownika, materiały promocyjne biblioteki, wskazówki dotyczące raportów użytkowania oraz 
zasobów do wyszukiwania.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Odkryj i poznawaj 
świat wpływowych 
badań z zakresu nauk 
społecznych

emerald.com/insight

Wybierz swoją ścieżkę
•  Przeglądaj według czasopism, książek, studiów 

przypadku i Briefingów Ekspertów

•  Wpisz konkretne słowa i zwroty do szybkiego 
i zaawansowanego wyszukiwania

•  Zawęź wyniki wyszukiwania tylko do tych treści, które 
mają otwarty dostęp lub które możesz wyświetlić

Łatwa nawigacja
•  Przewidywalna nawigacja i prosty interfejs

•  Sortuj wyniki i stosuj filtry do treści, takie jak typ, data, 
temat i kraj

•  Podglądy treści i uporządkowane streszczenia pomagają 
zdecydować, czy chcesz czytać, czy przejść dalej

Odkrywaj nowe ścieżki
•  Sugestie powiązanych treści inspirują nowe pomysły

•  Wybieraj „słowa kluczowe” do wyszukiwania tematów 
multidyscyplinarnych

•  Wszystkie treści dostępne obok siebie dla 
bezproblemowej eksploracji

To Twoja podróż
•  Zdalny dostęp dla wielu użytkowników z dowolnego 

urządzenia

•  Widok w formacie HTML, PDF, EPUB i pobieranie 
cytatów bezpośrednio z platformy

•  Dzięki Profilowi użytkownika możesz ustawić 
powiadomienia o treściach i zapisywać wyniki 
wyszukiwania do przejrzenia w późniejszym czasie

Łatwość wyszukiwania i dostępność
•  Obsługa wszystkich głównych metod uwierzytelniania, 

w tym IP, Ezproxy, dostęp federacyjny poprzez Shibboleth/
OpenAthens, odsyłające adresy URL i Google CASA. 
Numery dostępu organizacji na żądanie

•  SeamlessAccess jest rozszerzeniem naszych usług 
i obsługuje dostęp federacyjny we wszystkich 
uczestniczących organizacjach

•  Indeksacja we wszystkich głównych systemach 
wyszukiwania, w tym ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, 
WorldCAT

• Możliwość pobrania danych KBART i MARC

•  Emerald Insight dąży do zachowania zgodności ze 
standardami W3C na poziomie AA oraz standardami 
amerykańskiej sekcji 508


