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Lärandemål 
Efter genomgången kurs skall doktoranden 

Kunskap och förståelse 

- visa förståelse för vetenskapliga tidskrifters peer review-förfarande 

Färdighet och förmåga 

- visa förmåga att formulera ett informationsbehov och en adekvat sökstrategi i en vald 
forskningsfråga 

- visa färdighet i att söka publikationer i bibliografiska databaser på ett effektivt sätt utifrån 
en på egen hand formulerad sökstrategi 

- visa färdighet i att söka patent i en fri patentdatabas på en grundläggande nivå 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- visa förmåga att göra ett relevant urval bland framsökta publikationer utifrån uppställda 
kriterier 

- visa förmåga att när en egen artikel ska publiceras välja en eller flera tidskrifter och 
motivera valet utifrån den i kursen behandlade urvalsmodellen samt kunna bedöma dem 
utifrån olika bibliometriska indikatorer 

- visa färdighet i att formulera en för sin artikel lämplig publiceringsstrategi med avseende 
på ökad spridning med hjälp av i kursen behandlade databaser 

Innehåll 
Kursens första del syftar till att ge en ökad medvetenhet om informationssökningsprocessen: 
formulering av sökstrategi, sökning i databaser samt urval av framsökta publikationer. Därtill ges 
en introduktion till sökning av patent. I den andra delen ges en överblick över den vetenskapliga 
kommunikationens utveckling med fokus på den vetenskapliga tidskriften och peer review. 
Kursen ger också doktoranden kunskap att utveckla en publiceringsstrategi med tyngdpunkt på 
val av tidskrift, open access och bibliometri. 

Kursen innehåller följande moment: 

- Informationssökningsprocessen 

- Sökstrategi 

- Bibliografiska databaser 

- Utvärdering av källor 

- Stående bevakning av nyutgivna publikationer i databaser 

- Introduktion till sökning av patent i Espacenet 
- Vetenskapliga kommunikationens utveckling 
- Peer review 
- Open access 



- Upphovsrätt 
- Bibliometri 
- Publiceringsstrategi 

Undervisningsformer 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussioner och övningar. Kursen ges på engelska. 

Förkunskapskrav 
Antagen till utbildning på forskarnivå vid Tekniska Högskolan. 

Examination och betyg 
Examination sker genom inlämningsuppgifter. Kursen bedöms med betygen Underkänd eller 
Godkänd. 

Examinationsmoment Omfattning  Betyg 

Inlämningsuppgifter 3 hp  U/G  
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