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PsycINFO 

Så er PsycINFO lukket via EBSCO og åbnet via 

OVID. Du finder programmet via Fagguide eller 

E-ressourcer på bib.ucl.dk. 

PsycINFO indeholder det samme som den 

plejer, men måden man søger i er ændret lidt. 

Du kan få starthjælp i BibSheetet om PsycIN-

FO, herunder også til at overføre referencer til 

RefWorks. 

Biblioteket arbejder på at lave en vejledning, 

indtil da kan denne bruges til inspiration. 

Ønsker man yderligere kendskab, så finder et 

webinar sted d. 2. april 2017 kl. 13. 

Husk, der er fortsat timeout-tid i PsycINFO, så 

man skal ikke gå fra en søgning. Til gengæld 

går denne timeout ikke længere ud over de 

databaser vi har i EBSCO. 

 

EBSCO 

Når man søger i en af EBSCOs databser har 

man tidligere ikke haft mulighed for at få kor-

rigeret stavefejl. Nu kommer der en feature, 

hvor man vil kunne vælge en anden stavemå-

de, eller fortsætte søgningen med det ord man 

har skrevet. Se eksempel nedenfor: 

 

 

 

UC Viden 

Hvis dit forsknings- eller udviklingsprojekt er 

mundet ud i en efterfølgende artikel eller et 

oplæg på en konference, kan du med fordel 

anvende funktionen ‘Relationer’ i UC Viden. 

Relationer kan også anvendes, hvis dit projekt 

har forbindelser til andre overliggende eller 

underliggende projekter. Med relationer forbin-

des dine inddateringer i UC Viden derfor, så 

sammenhængene i dit forsknings- udviklingsar-

bejde bliver tydeligere for folk med interesse i 

dit fagområde. Se en kort video her. 

Se mere her: UC Videns supportside – koncis 

information om at dele viden. 

Sikker håndtering af data 

Har du styr på din forskning, så den er ansvarlig, 

overholder lovkrav og er sikker? 

Hvis du svarer nej til bare et af nedenstående 

spørgsmål er det tid til at bruge de guides og 

værktøjer der er udarbejdet for forskning i UCL. 

Du finder det hele her 

Kan du svare ja til disse fire hurtige? 

Har du databehandleraftaler med de studerende 

der hjælper dig? 

Har du styr på hvor du må gemme og hvornår du 

skal kryptere? 

Følger du op på, hvem der har adgang til data på 

dit R-drev? 

Har du udfyldt en DMP? Eller i hvert fald læst 

den? 

 

 

F e b r u a r  
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At du kan finde mange forskelli-

ge PhD-afhandlinger fra Storbri-

tannien? 

EThOS 

EThOS er Storbritanniens natio-

nale tjeneste for afhandlinger, 

der har til formål at maksimere 

synligheden og tilgængeligheden 

af Storbritanniens ph.d.-

afhandlinger. 

Der kan søges almindeligt eller 

avanceret. Der er åben adgang til 

mange af dokumenterne (ca. 

160.000) Der indekseres ca. 

3000 nye hvoraf ca. 2000 har 

open Access. 

Det kræver at man opretter et 

login for at få adgang og login er 

gratis. 

 

 

At Forskerservice er for alle der 

forsker i UCL. 

Forskerservice underviser i alt fra 

referencehåndtering til systema-

tisk litteratursøgning. 

Skriv for info eller for oprettelse 

af kurser. 

 

 

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN 

Vidste du… 

 

E-ressourcer 

https://bib.ucl.dk/da/fagguide
https://bib.ucl.dk/da/page/e-ressourcer-a-aa
https://bib.ucl.dk/da/side/vejledninger
https://blackboard.swan.ac.uk/bbcswebdav/institution/LibraryISSResources/DACE%20Materials/PsycINFO%20Guide.pdf
https://ovid.webex.com/tc3000/trainingcenter/register/registerSession.do?confID=3210293545&siteurl=ovid&frommw=1&from=mw&backUrl=https%3A%2F%2Fovid.webex.com%2Fmw3000%2Fmywebex%2Fmeetingsearch.do%3Fsiteurl%3Dovid%26searchKeyWord%3DPsycINFO%2520on%2520Ovid%26orderBy%3DTopic%26orderType%3Dasc%26currentPage%3D1%26justPageChg%3Dfalse
http://ucviden-support.dk/?page_id=1562
http://ucviden-support.dk/
http://mit.ucl.dk/viden-og-vaerktojer/informations-og-datasikkerhed/forsknings-og-udviklingsprojekter/
http://ethos.bl.uk/Home.do
https://bib.ucl.dk/da/page/e-ressourcer-a-aa

