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NYT: 

Time-out session – vær 

opmærksom i EBSCO! 

Stop plagiat  

Søgekoder i EBSCO 

 

 
   
 

Time-out session  
Vigtig meddelelse: 

PsycInfo har indført en time-out session på 30 

minutter, hvilke betyder, at sidder man med en 

søgning i PsycInfo, som ikke er gemt og bliver 

man afbrudt i mere end 30 minutter, så får 

man en time-out meddelelse og ens arbejde er 

væk. 

Funktionen er allerede sat i værk og det er ikke 

noget UCL Biblioteket er blevet varslet om. 

Da vi har adgang til PsycInfo via den fælles 

databaseudbyder EBSCO, har denne ændring 

også fået konsekvens for alle de andre databa-

ser i EBSCO, dvs. Eric, CINAHL, SocIndex, Aca-

demic Search Premier mv. 

 

EBSCO arbejder på at løse problematikken for 

de andre baser, men kan ikke gøre noget over-

for PyscInfo’s valg. Der er ingen afklaring på, 

om og hvornår det vil lykkes for EBSCO at den-

ne time-out ikke får indflydelse på de andre 

baser. 

 

UCL biblioteket arbejder videre på sagen, men 

indtil videre skal I være særligt opmærksomme 

på ikke at forlade en søgning uden at den er 

gemt, uanset hvilken database fra EBSCO I 

arbejder i! 

Søgekoder i EBSCO 
Når man søger i en database der kommer fra 

EBSCO, starter basen op med et søgefelt, hvor 

man enten kan vælge bare at søge eller vælge 

et specifikt metadatafelt. 

 

”Select a field (optional)” sender søgeordet ud i 

mindst tre fordefinerede felter, nemlig titel-, 

abstrakt- og emneordsfelterne. Der kan være 

flere fordefinerede felter, det varierer i de for-

skellige baser.

 

Ønsker man en bredere søgning, skal man væl-

ge feltet ”TX All Text”, hvorefter søgeordet bliver 

søgt i alle de søgbare felter den enkelte post 

måtte indeholde, samt i fuldtekst såfremt denne 

er tilgængelig i den pågældende base. 

Vil man søge på et bestemt emne kan ”SU 

Subject Terms ” (kan f.eks. også hedde SU 

Subject  eller SU Subject Descriptor) bruges. 

 

Søger man med kontrollerede emneord, man 

har hentet fra databasens eget kontrollerede 

emneordssystem (Thesaurus, Subject terms 

eller Cinahl headings) får ordene automatisk en 

kode. De mest almindelige er ”DE” som står for 

”Descripter” eller MH for Mesh Headings (i Ci-

nahl). 

Andre koder er f.eks. ”AU” for Author, ”TI” for 

Title og ”PY” for Year of Publication. 

UC Viden 
Nu er det tid til at inddatere i UC Viden, især hvis 

du ikke har gjort det løbende. 

Skriftlige produktioner: Bøger, bidrag til bøger, 

artikler. 

Ikke skriftlige produktioner: E-læring, film. 

Forsknings- og udviklingsprojekter. 

Konsulentydelser: kursus, projekter. 

 

Tjek også UC Videns supportside – koncis infor-

mation om at dele viden. 

 

D e c e m b e r  
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At der findes en webtutorial der 

omhandler plagiering?  

Stopplagiat.nu 
har fået Det Gyldne Snit for bed-

ste videobaserede undervis-

ningsmateriale af Forskningsnet-

tet. Hjemmesiden er udviklet til 

studerende på akademisk ni-

veau og målet er bl.a. at gøre 

nogle af de overordnede regler 

der gælder for videnskabelig 

redelighed klart, for både stude-

rende og undervisere. Webtuto-

rialen kan bruges som udgangs-

punkt for diskussion af, hvilke 

regler der gælder for ens egen 

uddannelse/fagområde. 

Tutorialen indeholder ideer til 

undervisere om, hvordan de kan 

tage emnet op med de stude-

rende men også hvordan man i 

kollegagruppen kan diskutere 

hvordan og hvornår det er vigtigt 

at introducere de studerende for 

plagieringsbegrebet og god aka-

demisk adfærd. 

Webtutorialen findes også i en 

engelsk version 

Ydermere er der en quiz, som 

man med fordel som undervi-

ser/forsker selv kan tage, før 

man præsentere den for sin 

studerende 

  

 

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN 

 

Forskerservice ønsker 

glædelig jul og godt nytår 

Vidste du… 

 

Stopplagiat.nu 

http://ucviden-support.dk/
http://stopplagiat.nu/
http://stopplagiat.nu/en/
http://stopplagiat.nu/index.php/test-din-viden/
http://stopplagiat.nu/

