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Nemmere adgang til E-bøger 

UCL Biblioteket giver adgang til en række e-

bøger. Når du søger i bibliotek.dk kan du få 

direkte adgang til vores e-bøger herfra. Dvs., at 

hvis du søger i bibliotek.dk, og falder over en e-

bog du er interesseret i, kan du se om vi giver 

adgang til den, hvis du er logget ind og har valgt 

UCL Biblioteket som favoritbibliotek.  

 

Log ind på bibliotek.dk med WAYF. Gå på Min 

side og vælg UCL Biblioteket som favoritbiblio-

tek. Man kan have flere favoritbiblioteker.  Når 

du klikker på en e-bogstitel, vil du nederst kunne 

tjekke, om UCL Biblioteket giver adgang til bo-

gen. 

Du kan selvfølgelig også altid få adgang fra 

bib.ucl.dk. 

De e-bøger UCL Biblioteket giver adgang til, kan 

læses direkte på computeren, eller de kan lånes 

– herved kan de læses offline. Hvis man vil låne, 

skal man have en My EBSCOhost. Lånetiden er 

10 dage. 

 

Forskningsmetodisk workshop 

Det fælles Ph.d.-Akademi præsenterer: 

”Gennemførelse af et forskningsprojekt herun-

der et ph.d.-uddannelsesforløb indebærer at 

kunne tænke videnskabeligt, kende til og kunne 

anvende videnskabelige metoder og tilgange. 

For mange ph.d.-aspiranter vil dette være en stor 

udfordring og også et nyt område. 

Formålet med workshoppen er at præsentere 

refleksioner og erfaringer fra forskningsaktive 

medarbejdere fra UC SYD og UC Lillebælt med 

hensyn til muligheder og udfordringer knyttet til 

forskningsmetodiske valg, processer og aktiviteter. 

Fire oplægsholdere peger på konkrete problemati-

ske forhold i den videnskabende proces”. 

Workshoppen foregår i Kolding d. 24. april, 2017 

kl. 13. Se mere og tilmeld dig her. 

Kom først til de nye bøger på NBA 

På Niels Bohrs Allé er UCL Biblioteket kommet på 

plads. Biblioteket er i to etager og det kan derfor 

være svært lige at finde de materialer man leder 

efter. 

Alle nye bøger (de seneste 3 måneder) står i stue-

etagen og er alle mærket med en nyhedsmærkat. 

For lettere at kunne finde sine fagområder, står 

gruppe 0-39 til venstre når man kommer ind ad 

hoveddøren og gruppe 40-99 til højre samt i mid-

tergangen. 

Slår man en bog op i systemet, vil der stå hvis det 

er en nyhed, så man ved hvor man skal lede. 

Registerforskning 

Er du som forsker interesseret i registerforskning? 

Det Koordinerende Organ for Registerforskning 

(KOR) udbyder gratis kurser i sikker brug af regi-

sterdata. Formålet med kurset er at give de forske-

re, der er interesserede i at bruge registerdata i 

deres forskning, kompetencer til at bruge register-

data på en sikker, velgennemtænkt og etisk for-

svarlig måde. Kurserne afholdes d. 25. april i Kø-

benhavn og d. 26. april i Århus. 

Læs mere om kurset og tilmelding her. 

Se også KOR’s hjemmeside for flere muligheder. 

Ferie 

Forskerservice er lukket fra d. 1.-24. april 2017. 

M a r t s  
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At du kan finde mange forskelli-

ge tidsskrifter indenfor diverse 

fagområder, primært i nordisk 

kontekst i Idunn? 

Idunn 

Idunn er en nordisk tidsskrift-

samling med tidsskrifter inden-

for mange fagområder. Der 

kommer hele tiden nye tidsskrif-

ter til. 

 

Kender du f.eks. Plan,  Uniped 

eller Tidsskrift for familierett, 

arverett og barnevernrettslige 

spørsmål? 

Se et stort udvalg af tidsskrifter 

indenfor samfundsfag, pædago-

gik og uddannelse, social- og  

sundhedsfag eller jura. 

 

 

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… 

 

Idunn 

https://bib.ucl.dk/sites/default/files/ebsco_vejledning.pdf
http://mit.ucl.dk/ph-d-akademiet-forskningsmetodisk-workshop-2/
http://www.registerforskning.dk/projekter/kurser/
http://www.registerforskning.dk/
http://www.idunn.no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:2048/
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/plan
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/uniped
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/sam
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/ped
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/ped
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/hos
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/hos
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/jus
http://www.idunn.no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:2048/

