
Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen 
 

Bestill et kurs for dine studenter 

Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs 

som annonseres på de ulike avdelingsbibliotekene. I tillegg inviterer vi ansatte til å bestille kurs 

for sine studenter. Det ideelle er at kursene utvikles og arrangeres i samarbeid med fagmiljøene. 

Undervisningen vil bli tilpasset studentenes nivå og emne for å støtte deres faglige progresjon. 

For at studentene skal få best mulig utbytte av kurset, anbefaler vi at kursene legges til et tids-

punkt i studieløpet der de kan bruke det de lærer i arbeid med skriving av akademiske tekster. Det 

legges vekt på å oppfylle kravene til læringsutbytte som er beskrevet i Nasjonalt kvalifikasjons-

rammeverk for høyere utdanning. Kursene kan inneholde et eller flere av følgende temaer: 

 

1. Introduksjon til Universitetsbibliotekets tjenester og tilbud 

2. Sitering og etikk 

3. Søk til oppgaveskriving 

4. Kildevurdering  

5. Referansehåndteringsverktøy 

6. Søk, organisering og bruk av vitenskapelig informasjon i eget forskningsarbeid 

 

De følgende sidene gir eksempel på hva som kan inngå i de forskjellige temaene. Beskrivelsene 

inneholder både grunnleggende og avansert materiale. Alle kurs kan holdes på norsk eller engelsk, 

og er gratis for studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjuke-

hus. 

 

Ønsker du et kurs skreddersydd for dine studenter i ditt fag, ta kontakt med biblioteket. 



1. Introduksjon til Universitetsbibliotekets tjenester og tilbud 

Nivå 

Første semester. 

Mål og innhold 

Kurset har som mål å gi innsikt i Universitetsbibliotekets tjenester og tilbud. Sentrale verktøy for 

å lokalisere og anskaffe litteratur presenteres. Det gis omvisning i bibliotekets lokaler. 

Temaer for kurs kan være å 

 kjenne til Universitetsbibliotekets tjenester 

 kunne finne informasjon og fagstoff som kan belyse en problemstilling 

 kunne bruke relevante verktøy for å finne informasjon; f. eks BIBSYS og andre databaser 

 kunne finne frem i biblioteket 

 vite hvordan man bestiller og/eller reserverer bøker 

Krav (anbefalt krav) til forkunnskaper 

Ingen. 

Undervisningsform og anbefalt omfang 

Introduksjon med øvelser på PC. Omvisning. En til to timer. 



2. Sitering og etikk 

Nivå 

Vi kan tilby kurs i sitering og etikk på alle nivå. 

Mål og innhold 

Kurset har som mål å gi innsikt i etisk bruk av kilder i eget arbeid. Prinsipper for korrekt sitering 

gjennomgås, og vanlige stiler innen fagmiljøet presenteres. 

Temaer for kurs kan være å 

 ha kjennskap til universitetets retningslinjer for akademisk redelighet  

 ha forståelse for betydning og nødvendighet av korrekt referering 

 kunne vurdere hva som trenger referering i eget arbeid 

 kunne referere ulike kildetyper og skrive litteraturliste i eget arbeid etter en gitt stil 

 ha kjennskap til opphavsrett knyttet til publisering og bruk av eget og andres intellektuelle 

arbeid.  

 kunne vurdere og ta stilling til eventuelle forskningsetiske problemstillinger i eget arbeid, 

særlig i forhold til personvern og bruk av visuelt materiale 

Anbefalte krav til forkunnskaper 

Ingen. 

Undervisningsform og anbefalt omfang 

Forelesning og demonstrasjon, gruppediskusjoner. To til tre timer. 

 



3. Søk til oppgaveskriving  

Nivå 

Vi kan tilby kurs i søk til oppgaveskriving på alle nivå 

Mål og innhold 

Universitetsbiblioteket gir tilgang til en mengde generelle og fagspesifikke informasjonsressurser. 

Kurset har som mål å sette studenter i stand til å utnytte disse ressursene på en effektiv måte i 

oppgaveskriving, og dyktiggjøre de i informasjonssøk og i vurdering av ulike kilders relevans. Det 

tas utgangspunkt i studentenes egne problemstillinger i oppgaveskriving. 

Temaer for kurs kan være å 

 kjenne til grunnleggende informasjonsressurser og forskjeller mellom dem 

 kunne søke etter og finne relevant informasjon og fagstoff som kan belyse en problemstil-

ling  

 ha kunnskap om generelle metoder for kvalitetssikring av ulike typer informasjonsressur-

ser  

 kunne anvende grunnleggende kriteria for kildevurdering  

 kunne konkretisere informasjonsbehov på grunnlag av egen problemstilling 

 kunne søke etter og finne informasjon og fagstoff som kan belyse en problemstilling 

knyttet til en større oppgave  

 kunne bruke informasjonssøk til å presisere problemstillingen  

 kunne beherske relevante fagspesifikke databaser og søketeknikker for å finne informa-

sjon og fagstoff 

 kunne vurdere ulike informasjonsressurser og deres relevans til problemstillingen 

 kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet 

Anbefalte krav til forkunnskaper 

Ingen 

Undervisningsform og anbefalt omfang 

Forelesning og demonstrasjon. Individuelt arbeid og gruppediskusjoner. To timer. 

 



 

4. Kildevurdering 

Nivå 

Vi kan tilby kurs innenfor kildevurdering på alle nivå.  

Mål og innhold 

Målet for kurset er å vise sammenhengen mellom god kildebruk og faglig kvalitet, både relatert til 

kildens kvalitet og relevans. Ulike vurderingskriterier blir presentert, og metoder for formell kvali-

tetssikring av kilder vil bli gjennomgått. 

Temaer for kurs kan være å   

 vurdere informasjon og fagstoff for å belyse en problemstilling 

 kunne anvende kriterier for kildevurdering  

 forstå ulike former for relevans som kilder kan ha for egen oppgavetekst 

 forstå sammenheng mellom kilders relevans og kilders kontekst 

 kjenne til og kunne vurdere ordninger for å kvalitetssikre dokumenter 

 kjenne til hvilke typer kilder som er best egnet til å belyse ulike problemstillinger 

 kunne utarbeide videresøk på grunnlag av relevansvurderinger 

Krav (anbefalt krav) til forkunnskaper 

Ingen 

Undervisningsform og anbefalt omfang 

Avtales ved hvert enkelt kurs. 



 

5. Referansehåndteringsverktøy  

Nivå 

Vi kan tilby kurs i referansehåndtering på alle nivå. 

Mål og innhold 

Våre kurs kan være generelle innføringskurs på 2-3 timer og mer tilpassede kurs for spesielle 

grupper/problemstillinger. Innføringskursene har som mål å sette deltagerne i stand til å samle 

inn referanser og bruke disse referansene i en skrivesammenheng. Vi kan tilby kurs i EndNote, 

EndNote Web, Reference Manager, BibTeX, Zotero og Mendeley. 

Temaer for kurs kan være å 

Eksemplene under er for kurs i bruk av programmet EndNote 

 legge inn referanser manuelt, søke via EndNote og importere referanser fra eksterne da-

tabaser  

 kunne overføre referanser fra ulike bibliografiske databaser til EndNote  

 systematisere referanseoversikt ved å sjekke for dubletter 

 bruke grupper for å organisere store referansemengder 

 gi referansene tilleggsverdi ved å knytte til PDF-filer og andre vedlegg 

 bruke EndNote sammen med Word 

 redigere stiler for å kunne gi dokumentene en tilpasset format 

Krav (anbefalt krav) til forkunnskaper 

UB tilbyr referansehåndteringskurs på alle nivå. Det kreves elementær kjennskap til bruk av Win-

dows og tekstbehandling. Vi bruker for tiden Word 2010, men kan også holde kurs hvor andre 

tekstbehandlingsprogram/-versjoner benyttes. 

Undervisningsform og anbefalt omfang 

Kursene kan ha varighet fra én til tre timer. 



6. Organisering og bruk av informasjon i eget forskningsarbeid  

Nivå 

Ph.d., forsker. 

Mål og innhold 

Formålet med kurset er å styrke ph.d.-kandidater/forskere i deres samspill med vitenskapelig 

informasjon. Strategier for publisering drøftes med henblikk på gjennomslag for eget arbeid. 

Problemstillinger relatert til opphavsrett diskuteres. 

Temaer for kurs kan være  

 organisering av forskningslitteratur 

 ordninger for kvalitetssikring 

 å søke målrettet og effektiv og utnytte databasene innenfor eget fagfelt 

 metoder for å vurdere og behandle søkeresultater 

 tjenester for nyhetsvarsling  

 opphavsrettslige problemstillinger knyttet til publisering og bruk av andres intellektuelle 

arbeid 

 etiske problemstillinger vedrørende medforfatterskap 

 ulike kanaler for publisering og kriterier for rangering av disse 

 evaluering av forskning ved bruk av bibliometriske metoder  

 kritisk refleksjon rundt målingsmetodene og deres bruk i evalueringsøyemed 

 det nasjonale system for registrering, evaluering og rapportering av forskning og forsk-

ningsdokumentasjon (Cristin)  

Krav (anbefalt krav) til forkunnskaper 

Grunnleggende kjennskap til bibliotekkatalog, databaser og publiseringsprosessen. 

Undervisningsform og omfang 

Undervisning organiseres i tilpassede moduler etter avtale. Undervisning kan bestå av forelesning 

med demonstrasjon, seminar med individuelt arbeid og gruppediskusjoner. 

 


