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Du kan få hjælp til forskerstøtte på alle
UC SYDs campusser.

Du kan også få mere viden om området
forskerstøtte på UC SYD Bibliotekets
hjemmeside:
kortlink.dk/ucsyd/pqzk



Du kan f.eks. bruge det til at komme i gang med state-of-the-art.

Du kan sikre dig, at du har afdækket eksisterende og aktuel viden inden for dit
projekt.

Du sparer tid ved at inddrage biblioteket.

Du får  effektiviseret din litteraturindsamling.

Du får  systematiseret og struktureret dine søgninger.

Hvorfor skal du
benytte tilbuddet?



4

Søgevejledning

UC SYD Biblioteket kan undervise og vejlede dig i systematiske søgninger.
Herunder følgende:

Søgeproces (søgeprofil og søgestrategi).
Søgeteknikker (systematisk søgning, bloksøgning).
Søgetips (booleske operatorer, frasesøgning, trunkering).
Dokumentation af søgning (brug af søgeprotokol evt.).
Hjælp til at søge i specifikke databaser.

” Jeg skal lave en state-of-the-art søgning ud fra min problemstilling.

” Hvordan kan jeg udforme et review med en systematisk søgning?

” Jeg vil sikre mig, at jeg ikke gentager andre studiers fejl, ved gennem en
systematisk søgning at finde frem til alle tidligere studier inden for mit
emneområde.

Hvad kan du få hjælp
til?
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Alerts

Når du beskæftiger dig med systematisk søgning, kan det være en rigtig god idé
at oprette alerts, hvilket UC SYD Biblioteket kan guide dig i. Du kan bruge alerts
til generelt at holde dig opdateret inden for et forskningsområde.

Referencehåndtering
UC SYD Biblioteket kan introducere dig til nogle gratis referenceværktøjer,
Zotero og Mendeley. Begge giver mulighed for at oprette gruppebiblioteker, så
du kan dele referencer med andre.

Bibliotekar Lotte Hansen
T: 7266 3222
E: loha@ucsyd.dk

Gennem alerts får du automatisk
besked, hvis der er kommet nye
artikler i et tidsskrift eller nye
forskningsresultater på din søgning



Publicering

UC SYD Biblioteket kan vejlede i valg af publiceringskanal, mulighederne for at
publicere open access samt introduktion til Den Bibliometriske
Forskningsindikator.

Bibliotekar Anne-Dorte Tækker
T: 7266 3221
E: adta@ucsyd.dk

Bibliotekar Lotte Hansen
T: 7266 3222
E: loha@ucsyd.dk

” Hvilke relevante tidsskrifter til publicering findes der inden for det
fagområde min artikel befinder sig i?

” Hvordan kan jeg publicere min artikel open access?
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UC Viden
Bibliotekar Birgitte Burgwald
T: 7266 3225
E: bbur@ucsyd.dk

Bibliotekar Anne-Dorte Tækker
T: 7266 3221
E: adta@ucsyd.dk

Bibliotekar Sidsel Fallesen Kjer
T: 7266 3233
E: sfkj@ucsyd.dk

Ophavsret
Bibliotekar Helle Ernstsen Bach
T: 7266 3203
E: heba@ucsyd.dk

Du kan også få
vejledning i...



Esbjerg
T: +45 7266 3200
E: bibliotek-e@ucsyd.dk

Haderslev
T: + 45 7266 3220
E: bibliotek-h@ucsyd.dk

Kolding
T: + 45 7266 3240
E: bibliotek-k@ucsyd.dk

Aabenraa
T: + 45 7266 3231
E: bibliotek-aa@ucsyd.dk

Sønderborg
T: + 45 7266 3252
E: bibliotek-s@ucsyd.dk

ucsyd.dk


