
Ph.d.-støttetilbud ved NTNU 
Universitetsbiblioteket – et utvalg 

Hovedbygningen	fra	øst	over	Høgskolebrua,	september	2007
Foto:	Mentz	Indergaard/NTNU	Info	(CC	BY-NC-ND	2.0)
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Tove Knutsen: 
Informasjonskompetanse – kurs for ph.d.-kandidater innen 
naturvitenskap, teknologi og økonomi

• (Course in information retrieval and reference handling for Ph.D. candidates)

• En administrator og hovedansvarlig for kurset. 
• Flere kolleger bidrar innen ulike tema
• Arrangeres en gang pr. semester (et engelsk, et norsk)
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Innhold

• Oria
• Faglig relevante databaser med vitenskapelig innhold
• Fulltekst e-ressurser (tidsskrifter, bøker, patenter, standarder, oppslagsverk 

m.m.)
• Ulike kvalitetsindikatorer (reviewing, referee, Impact factor, H-indeks)
• Styrke/svakhet ved å «google» på internett
• Vitenskapelig publisering av eget stoff, hvordan få dine artikler antatt og 

skrive referanselister
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Innhold forts.

• PhD on track og VIKO
• End Note. BibTex
• NTNU Open, CRISTIN og Open Acess
• Tips til hvordan gjøre deg synlig som forsker
• Opphavsrett/Creative Commons
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Generelt

• Varighet: To dager

• Deltakere: Atskillig flere deltakere på det engelskspråklige kurset enn på det 
norske. Svært mange fremmedspråklige ph.d.-kandidater ved NTNU. 

• (Mange norske har deltatt på mastergradskurs?) 
• Markedsføringskanaler
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Generelt forts.

• Studiepoenggivende? (Litt historikk)

• UBs eksterne nettside for forskningsstøtte 
http://www.ntnu.no/ub/forskningsstotte

• Intern nettside med mer informasjon
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Samarbeid med fakultetene
• Integrering i deres eventuelle ph.d.-kurs

Realfagbygget, januar 2010
Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info (CC BY-NC-ND 2.0)
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Sindre Andre Pedersen: 
Kurs i informasjonskompetanse for stipendiater og forskere innen 
medisin og helse ved NTNU

Foto:	Nils	Kristian	Eikeland/NTNU	(CC	BY-SA	3.0)
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SMED8004 - Medisinsk forskning i teori og praksis

Studieplanfestet kurs

• Poenggivende ph.d.-emne (5 sp)

• Biblioteket bidrar med 1 t. opplæring i 
litteratursøk
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SMED8004 - Medisinsk forskning i teori og praksis

Studieplanfestet kurs

• Bibliotekets bidrag

– Hvorfor er litteratursøk er viktig?
– Kort introduksjon til relevante databaser
– Info rundt bibliotekets åpne kurs i 

informasjonskompetanse for stipendiater 
og forskere
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Informasjonskompetanse for ph.d.-studenter og forskere innen 
medisin og helsevitenskap

Åpent kurs i regi av biblioteket

• 6 t. demonstrasjonsforelesning i regi av 
biblioteket

• Ikke poenggivende
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Informasjonskompetanse for ph.d.-studenter og forskere innen 
medisin og helsevitenskap

Åpent kurs i regi av biblioteket

• Innhold

– Hovedstrategier for å søke etter litteratur
– Hva er god praksis for litteratursøk?
– Hvordan finne de gode søketermene
– Introduksjon til databaser: PubMed, Web 

of Science, Scopus, Google Scholar
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Utrede mulighet for å tilby studieplanfestet kurs for 
stipendiater i informasjonskompetanse og skriving i regi av 
biblioteket

Planer for høsten 2017

Illustrasjon:	Laura	Pasquini (CC	BY-NC-SA	2.0) Foto:	Nils	Kristian	Eikeland/NTNU	(CC	BY-SA	3.0)



Hege Charlotte Faber: 
Doktorgradskurs i vitenskapelig og almen 
publisering – bibliotekets bidrag

• Pilotprosjekt høst 2014: 
HFEL8000 -
Vitenskapelig 
kommunikasjon -
publisering og 
allmennrettet formidling

• Tverrfaglig
• Engelskspråklig
• Åpent for alle ph.d.-

kandidater ved NTNU

• Biblioteket invitert med fra 
oppstarten, av Institutt for 
språk og litteratur/ 
prosjektleder 

• To kurs «pilothøsten» 
2014, senere 1 kurs i 
semesteret

• Andre forelesere er 
forskere, bloggere, 
kommunikasjons-
medarbeidere m.m.



Pedagogiske metoder - dialogbasert

• Struktur:
– 2 + 2 hele dager med forelesninger, 

diskusjoner og gruppearbeid
– 14 dager skriving

• Obligatorisk aktivitet: 
– Skrive e-logg
– Skrive blogg og abstract

• Gruppearbeid
– Diskusjoner i små grupper på 2-5 

personer fra ulike fag
– Presentasjoner og respons i gruppene

• Fra 5 til 1 min. presentasjoner

• Case study
– Samforfatterskap

• Case: Authorship credits
– Sammenligne to Open Access-

tidsskrifter
• Søk dem opp 
• Vurder dem 
• Hvorfor/ hvorfor ikke publisere?

• Kahoot! Quiz
• Tema I: Om (åpen) 

publisering 
• Tema II: Om bruk av bilder

• Analyse av artikler



Bibliotekets bidrag, del I: 
Getting published- possibilities and dangers

• Open access publishing
• Publishing Ph.D.
• Publishing articles and 

books
• NTNU Open
• NTNU Policy & 

Publishing Fund
• «Predatory publishers»
• CFP

– Discussion: Should you 
publish a certain OA 
journal? Why/ why not?

• Copyright
• Creative Commons
• DOAJ
• CRIStin
• NVI - NSD
• ISI Journal Citation 

Reports 
– Impact factor

• Co-authorship
– Case study & discussion

Who is the author?



Discuss: 
You received CFP from two Open Access journals. 
Would you publish in one or both (or neither)? Why?



Bibliotekets bidrag, del II: 
Visuals resources - access and rights

• Image copyright and permitted uses 
• Visual resources and how to access them

– Search engines, Google image search, etc
– Bridgeman Art Library, BPK etc

• Creative commons
– Flickr
– Wikimedia 
– Gunnerus 

• Evaluating visual resources
• Citing



Andre fakultetsbaserte heldagskurs der 
biblioteket deltar

• Humanistisk 
Fakultet 
og 
Fakultet for 
samfunns- og 
utdannings-
vitenskap

• Biblioteket får 
ca 45 minutter til 
presentasjon av tilbud 
og ressurser

• Mange andre har også sine 45 
minutter i rampelyset 
(IT, veileder, administrasjon m.m.)

Eksteriør Dragvoll, mars 2008
Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info (CC BY-NC-ND 2.0)
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Takk for oss!

Kontakt: 

NTNU Universitetsbiblioteket 
Tove Knutsen tove.knutsen@ntnu.no
Sindre Andre Pedersen sindre.a.pedersen@ntnu.no
Hege Charlotte Faber hege.faber@ntnu.no

Dragvoll	eksteriør,	østsida	1.	september	2010
Foto:	Mentz	Indergaard/NTNU	Info	
(CC	BY-NC-ND	2.0)


