
 

 

 

 

 

 

 

13 Nyt fra Forskerservice 

 

NYT: 

Find dig selv i DDF 

Nye KVIK-kurser 

Symposium for forskere 

 

 
   
 

UBVA symposium 2016 
Forskning resulterer tit i noget, der kan beskyt-

tes af intellektuelle ejendomsrettigheder. Det 

gælder f.eks. artikler, bøger, opfindelser og 

visse former for forskningsdata. Rettighederne 

opstår hos forskerne, men overdrages så nor-

malt videre til andre, herunder forlag, universi-

teter og eksterne samarbejdspartnere. Nogle 

forskere oplever f.eks., at ophavsretten gør det 

svært at bruge beskyttet materiale som led i 

deres forskning. Andre oplever, at tidsskriftsfor-

lag tiltager sig for mange af deres rettigheder. 

Bør ophavsretsloven sikre, at forskere frit kan 

bruge beskyttet stof som led i deres forskning? 

Hvordan er erfaringerne fra USA og resten af 

Europa? 

Er forlagene for barske i forlagskontrakterne? 

Og er det derfor, vi ikke har mere Open Access 

til forskning? 

Få svar på det, og mere til, på UBVA-symposiet 

Forskning og intellektuelle ejendomsrettighe-

 den 3. november 2016, Københavns Uni-der

versitets festsal, Frue Plads, 1017 København 

K. Tøv ikke for længe med tilmelding. 

 

UC Viden vises nu på Den Danske 

Forskningsdatabase 

UC Viden er kommet med i Den Danske Forsk-

ningsdatabase. Det betyder, at publikationer 

inddateret i UC Viden automatisk bliver vist i 

Den Danske Forskningsdatabase. Forsknings-

databasen er en samlet indgang til dansk 

forskning, forskere og forskningsinstitutioner. 

Fordelen for professionshøjskolernes forskere 

og udviklingsmiljøer er, at publikationerne 

bliver endnu lettere at finde for interesserede 

læsere. 

Skype-møde problemer 
Bruger du skype til møder og har oplevet pro-

blemer med at komme ind på mødet? Det kan 

afhjælpes ved at nulstille dit møde-ID, se vej-

ledningen her. 

Er du mødeindkalder skal du være opmærk-

som på, at en enkelt indstilling, hver gang du 

mødeindkalder, kan løse problemer fremover. 

Se vejledningen punkt 9 og 10! 

 

Automatisk overførsel til ORCID 

Du kan lave en automatisk overførsel af dine 

skriftlige produktioner fra UC Viden til ORCID. 

KVIK kurser 

Forskerservice bestræber sig på at udbyde de 

kurser der er interesse for, med udgangspunkt i 

KVIK kataloget. Det betyder at I altid selv kan 

ønske hvilke kurser der skal køre. De to næste 

kurser bliver [Systematisk litteratursøgning] og 

[EBSCO databaser] som afholdes d. 17. no-

vember 2016 på NBA. Skriv en mail, hvis du vil 

inviteres til et eller begge kurser. 

 

Andre kurser på vej er [RefWorks – workshop], 

[Nordiske databaser], [PubMed} og [Udgiv en 

artikel]. 

Hvad sker der med Forskerservice? 

UCL omstrukturerer og det betyder bl.a. at 

Forskerservice pt. ikke er at finde fysisk i F&U’s 

lokaler på NBA. Forskerservice betjener dog 

stadig alle ansatte der forsker i UCL og træffes 

via mail, telefon, skype eller i blok D lokale 

D.130A. 

O k t o b e r  

2 0 1 6  

At der er meget fokus på UC Viden, 

både i UCL og forskningsverdenen? 

Som noget nyt 

 Har UC Viden fået sin egen 

side på mit.ucl.dk 

 Indekseres publikationer fra 

UC Viden nu i Den danske 

Forskningsdatabase (se an-

detsteds) 

 Har UC Viden fået sin egen 

supportside, hvor du kan hen-

te hjælp 

F.eks. kan man nu overføre sine 

publikationer fra UC Viden til ens 

ORCID-profil (se andetsteds), eller 

bruge FAQ’en og f.eks. læse om 

affilieringer. 

I 2017 kommer der en hel ny UC 

Viden portal med fokus på en 

præsentabel profilvisning med et 

professionelt udtryk. Find mere om 

den under nyheder på supportsi-

den. 

 

 

 

 

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN 

 

Vidste du… 

 

UC Viden supportside 

http://www.ac.dk/om-akademikerne/ubva/ubvas-symposium-3-november-2016.aspx
http://www.ac.dk/om-akademikerne/ubva/ubvas-symposium-3-november-2016.aspx
http://esdhweb.ucl.dk/1108819.Kan%20ikke%20%C3%A5bne%20Skype-m%C3%B8de%20via%20link%20i%20m%C3%B8deindkaldelse.pdf
http://ucviden-support.dk/?page_id=1137
https://issuu.com/forskerservice/docs/kvik
mailto:afca@ucl.dk?subject=Tilmelding%20til%20KVIK
http://mit.ucl.dk/viden-og-vaerktojer/ucl-i-udvikling/uc-viden-2/
http://ucviden-support.dk/?page_id=1137
http://ucviden-support.dk/?page_id=1380
http://ucviden-support.dk/

