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Informationssökning och vetenskaplig kommunikation,
3 högskolepoäng
Information Literacy and Scholarly Communication for Doctoral Students, 3 credits
Third-cycle course/Forskarnivå

Lärandemål
Studenten skall:
• Kunna formulera en adekvat sökstrategi utifrån ett eget forskningsområde och anpassa
den till valda söktjänster samt kunna diskutera, jämföra och analysera utfallet
• Kunna redogöra för och förklara databasers innehåll och struktur, principerna för
fritextsökning, sökning via kontrollerad vokabulär respektive citeringssökning samt
kunna diskutera olika sökstrategier utifrån detta.
• Kunna redogöra för viktiga egenskaper hos sökmotorer och diskutera skillnader mellan
webbsökning och sökning i strukturerade databaser
• Kunna välja ut tidskrifter, motivera valet och bedöma dem utifrån olika bibliometriska
indikatorer
• Kunna formulera lämplig publiceringsstrategi med avseende på ökad spridning

Innehåll
• Vetenskaplig publicering och peer review
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Open Access
Upphovsrätt
Bibliometri
Informationssökningens sammanhang
Litteraturöversikter
Databasers uppbyggnad
Sökordsgenerering, boolesk sökning, tesaurussökning, citeringssökning
Sökstrategier
Databassökning
Värdering av sökresultat
Webbsökning och den osynliga webben

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete och sökövningar. Kursen har sex
halvdags undervisningstillfällen. Kursupplägget förutsätter ett aktivt deltagande både vid
lektionstillfällena och under kurstiden.

Förkunskapskrav
För att vara behörig till kursen krävs antagning till forskarutbildning.

Examination och betyg
Examinationen är individuell och sker dels genom att utföra hemuppgifter mellan lektionstillfällena, dels genom att genomföra och muntligt redovisa en avslutande skrivuppgift samt
genomföra opposition på övriga kursdeltagares skrivuppgifter. Som betyg används godkänd
eller underkänd.

Kursvärdering
Kursvärdering sker efter avslutad kurs.

Övrigt
För närmare beskrivning av schema etc. hänvisas till separat bilaga.
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