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Velkommen til  

 

Mangler du et 

tidsskrift at publicere i? 

 

God hjemmeside 

hvis du skriver PhD 

 
   
 

Nyt fra Forskerservice 

Hermed det første nyhedsbrev fra Forskerser-

vice. Nyhedsbrevet udsendes en gang om må-

neden og vil indeholde korte relevante oplys-

ninger, der måske kan lette det daglige arbej-

de. Der vil være faglige indspark, tips og tricks, 

workshop- og kursusdatoer samt beskrivelser 

af nye tiltag. 

Jeg håber I vil finde nyhedsbrevet relevant. 

At finde tidsskrifter til publicering 

De af os der deltog i Academic Writing ved nu, 

at der ingen nem vej er til at finde tidsskrifter 

der kan være interessante og relevante at 

publicere i. Men fortvivl ej, der er forskellige 

veje ind i tidsskriftsjunglen. 

For at starte et sted, kan man bruge Springer 

databasen. Her er det muligt at browse sig ned 

i emner og underemner, for derefter at søge på 

Journals i et bestemt underemne. Denne 

browsing giver naturligvis kun et overblik over 

de tidsskrifter der er indekseret i Springerba-

sen, men det kan være en start. Du finder 

basen via bib.ucl.dk/E-ressourcer/E-ressourcer 

A-Å/Springer. 

Man kan også vælge at starte i det nordiske og 

se hvilke tidsskrifter der f.eks. ligger i den 

norske tidsskriftdatabase Idunn. På bib.ucl.dk 

vælges E-ressourcer/E-ressourcer A-Å/Idunn. I 

databasen kan man enten browse alle tids-

skrifter eller vælge fagområde. 

Og man kan gå den tunge vej og browse i vores 

A-Z liste over de fagtidsskrifter UCL giver ad-

gang til. Gå på bib.ucl.dk og vælg: 

E-ressourcer A-Å/Tidsskrifter/Online tidsskrif-

ter/A-Z liste for online tidsskrifter. 

Her vælger man fanen Category og f.eks. Arts 

and humanities og f.eks. Education & Careers. 

Klik på GO og herefter foldes en liste ud med 

mulige tidsskrifter under denne kategori. Nu er 

det blot at gå i gang med at lede efter relevan-

te tidsskrifter 

I december får vi adgang til tidsskriftsregistran-

ten Ulrichsweb, mere om det i næste nummer. 

Overvejelser undervejs: 

o Skal det være et tidsskrift der kun 

findes fysisk, kun online eller begge 

dele? 

o Skal tidsskriftet have open access? 

(Dette kan betyde, at det koster pen-

ge at få en artikel optaget). 

o Skal tidsskriftet være et, UCL allerede 

har adgang til? (Dette har betydning 

for, om kollegaer og studerende har 

nem adgang til de artikler der udgives 

i eget regi). 
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PhD on track 

Det er ikke kun folk der 

laver PhD, der kan have 

god brug af at lære lidt om 

informations- og litteratur-

søgning til forskningsfor-

mål. Et fælles projekt 

mellem Norges Nasjonal-

bibliotek og universitets-

bibliotekerne i Oslo, Ber-

gen og Aalborg, samt 

bibliotekerne på Norges 

Handelshøyskole og Høg-

skolen i Bergen har ud-

møntet sig i hjemmesiden 

PhD on track: 

 

(http://www.phdontrack.n

et/). 

 

Siden er lavet til nye PhD 

studerende, men mange 

vil have glæde af at brow-

se emner som Reviewing 

literature eller Where to 

publish 

 

 

Vidste du… 
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