
 

 

 

 

 

 

10 Nyt fra Forskerservice 

 

NYT: 

Opdateret Write-N-Cite 

Review-club 

 – tilmelding I dag! 

 

 
   
 

Write-N-Cite, ny opdatering 

RefWorks har opdateret Write-N-Cite. Der er en 

del fejlrettelser denne gang, så derfor opfor-

dres alle der bruger Write-N-Cite via Word til at 

fjerne nuværende version og installere nyeste 

version. (4.4.1376). Find vejledning til dette 

her. Den nye version understøtter bl.a. Win-

dows 10 og Word 2016 og et nyt, lettere, login. 

Dialogmøde om review-club 

Forsker du og har du brug for støtte i forbindel-

se med publicering? Så deltag i det fælles 

ph.d.-akademis næste arrangement, hvor der 

drøftes behovet for at etablere én – eller flere – 

review-clubs. Arrangementet er åbent for alle i 

UCSyd og UCL, der interesserer sig for doku-

mentation af forskning/udgivelsesvirksomhed.  

Arrangementet har form af et dialogmøde, hvor 

oplæg og drøftelser blandes: 

Ph.d.-studerende, Thomas Derek Robinson, 

Institut for Marketing og Management, Syd-

dansk Universitet introducerer overordnet til 

feltet ’academic writing’. Han sætter spotlight 

på de krav, en ph.d.-studerende bør være op-

mærksom på, når hun/han vil publicere artik-

ler i anerkendte tidsskrifter. 

Lektor, ph.d., (jordemoder) Christina Lange 

Prinds, UCS, redegør for, hvorledes hun har 

grebet det an at skrive videnskabelige artikler 

– herunder refleksioner over og beslutninger i 

tilknytning til form og indhold samt proceduren 

med reviewerne.  

Docent, Hanne Kaae Kristensen, UCL, præsen-

terer formål og erfaringer med aktiviteterne i 

den ’journal club’, sundhedsuddannelsernes 

videnscenter i UCL har oprettet og driver. 

Hele arrangementet understøtter en debat om, 

hvordan de to UC’er bedst – rent fagligt - un-

derstøtter medarbejdernes udgivelsesvirksom-

hed. 

Arrangementet finder sted d. 27. januar 2016 

på UC Syddanmark Campus Kolding. (OBS ny 

dato). Besked om lokale udsendes pr mail et 

par dage før arrangementet. Tilmelding: NU til 

kevs@ucl.dk. Se også her 

https://bib.ucl.dk/da/side/arrangementer  

Password og sikkerhed 

Her er de 25 mest benyttede og dermed ikke 

særlig sikre password: 

Se om dit password er imellem: 

123456, password, 12345678, qwerty, 12345, 

123456789, football, 1234, 1234567, base-

ball, welcome, 1234567890, abc123, 111111, 

1qaz2wsx, dragon, master, monkey, letmein, 

login, princess, qwertyuiop, solo, passw0rd, 

starwars. Kilde:Version2 

J a n u a r  

2 0 1 6  

At der på nettet findes en lang 

række databaser der omhandler 

historiske emner? 

Historie-online 
På historie-online (primært gratis 

ressourcer) findes henvisning til en 

lang række forskellige historiesi-

der, skabt af såvel privatpersoner 

som offentlige institutioner m.m.  

http://www.historie-

online.dk/histsider/index.htm 

Der findes også en række databa-

ser på nettet, hvor man kan søge 

efter danske historiske emner og 

oplysninger. 

http://www.historie-

online.dk/histsider/baser.htm 

Bibliotekernes elek-

troniske ressourcer 
Oftest baser der kræver ad-

gang/fremmøde, men et par en-

kelte har fri adgang. 

Københavns 

Universitetsbibliotek 
På denne side kan du finde infor-

mation om materialer, som kan 

understøtte og inspirere dig til 

opgaveskrivning og udforskning af 

både Danmarks og hele verdens 

historie 

http://kub.kb.dk/c.php?g=91547

&p=592318 

Statsbiblioteket 
https://www.statsbiblioteket.dk/n

yhedsbrev-til-

arts/2012/Nyhedsbrev-til-Arts-

februar-2012/elektroniske-

bibliografier/historie  

 

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN 

 

Vidste du… 

 

 
Ph.D Akademiet – noget for dig? 
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