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Innehåll

Följande moment ingår i kursen:

Följande moment ingår i kursen:

- Vetenskaplig kommunikation, marknadens aktörer, open access

- Informationskällor

o Fria vetenskapliga söktjänster

o Ämnesöverskridande och ämnesspecifika databaser

- Sökstrategier

- Referenshantering (EndNote)

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:

- uppvisa en inblick i och förståelse för hur den vetenskapliga kommunikationsmarknaden är organiserad

- har kartlagt de för det egna forskningsområdet viktigaste databaserna, tidskrifterna, konferenserna och publikationsmönstren

- självständigt kunna söka information/litteratur för vetenskaplig kunskapsutveckling och problemlösning

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och laborationer.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

 Inlämningsuppgift 2,5 hp Betygsskala: UG

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
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Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter på kursen skall systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna 

skall delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingarna skall ligga till grund för kursens vidare utveckling.

Se vidare Policy för kursutvärdering, Högskolan i Borås 2005-06-04, dnr 56-02-10
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