Ritver og bókasafn Menntavísindasviðs
og ritver Hugvísindasviðs kynna:

Námskeið og vinnustofur
vorið 2017
Allir velkomnir!
Aukanámskeið eru haldin eftir óskum stúdenta
Skráning á heimasíðum ritveranna og bókasafnsins
Dagskráin verður uppfærð á netinu

Námskeið
Um námskeiðin
Stök námskeið eru opin öllum stúdentum Háskóla Íslands, jafnt á bakkalár- og
meistarastigi, nema annað sé tekið fram. Athugið fjöldatakmarkanir í sviga.
Skráðir hafa forgang. *Stjörnumerkt námskeið: Betra að hafa eigin tölvu.

Febrúar
1. febrúar, miðvikudag kl. 12.00–13.00
Bakkalárritgerðir: fyrstu skref (hámarksfjöldi 90)

Þjóðarbókhlöðu, sal
NN

2. febrúar, fimmtudag kl. 11.40–12.20
*Leitir.is — spennandi leitarvefur bókasafna

Stakkahlíð, stofu H-001
MG

9. febrúar, fimmtudag kl. 11.40–12.40
*EndNote Online (hámarksfjöldi 20)

Stakkahlíð, stofu H-001
MG

22. febrúar, miðvikudag kl. 12.00–13.00
Uppbygging ritgerða (hámarksfjöldi 90)
23. febrúar, fimmtudag kl. 11.40–12.20
*Tímaritaskrá og leit í erlendum gagnagrunnum

Þjóðarbókhlöðu, sal
NN
Stakkahlíð, stofu H-001
MG

Mars
2. mars, fimmtudag kl. 11.40–12.40
*EndNote Online (hámarksfjöldi 20)

16. mars, fimmtudag kl. 17.00–22.00

Verkefnavaka
vinnustofur og ráðgjöf við skrif
nánar auglýst síðar

Stakkahlíð, stofu H-001
MG

Þjóðarbókhlöðu

Vinnustofur
Bakkalárnemar
Ritver Hvs býður upp á vinnustofur fyrir nemendur sem eru að skrifa bakkalárritgerð. Vinnustofurnar eru opnar öllum nemendum Háskóla Íslands. Hámarksfjöldi er 15 í hvora vinnustofu. Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu ritvers
Hvs og þar má skrá sig.
miðvikudaga kl. 16.00

fimmtudaga kl. 11.40

Reglur, efnisafmörkun og rannsóknarsp.

1. febrúar

2. febrúar

Heimildir: leit, skráning og mat

22. febrúar

23. febrúar

15. mars

16. mars

5. apríl

6. apríl

Glíman við textann
Frágangur, yfirlestur og sniðmált

Meistaranemar á Mvs
Ritver Mvs heldur röð vinnustofa fyrir stúdenta á sviðinu með meistararitgerð í
smíðum. Dagskráin í heild er á heimasíðu ritvers Mvs og þar fer skráning fram.
Röð A: Byrjendur
Fimmtudaga kl. 16.00–17.30
Stakkahlíð, stofu H-101
Kennarar: BS, HÓ, GSS, ELÞ o.fl.
19. janúar
Rannsóknaráætlun, kynning
2. febrúar
Rannsóknarspurning og tilgáta
23. febrúar
Öflun og úrvinnsla heimilda og gagna
23. mars (staðlotu)
Skrifað alla leið

Röð B: Lengra komnir

Mánudaga kl. 16.00–17.30
Stakkahlíð, stofu H-001
Kennarar: TJM, RWS o.fl.
23. janúar
Brellubankinn í Word gerir skrifin léttari
6. febrúar
Skapandi hugsun og fræðileg skrif
27. febrúar
Mál og stíll í fræðilegum ritsmíðum
20. mars (staðlotu)
HKS: Haltu kjafti og skrifaðu!
3. apríl
Sniðmát lokaverkefna
2. maí (þriðjudagur)
Úrvinnsla athugasemda, lokafrágangur
Fjarnemar geta tekið þátt á skæp og er best að hafa samband við aðra nemendur á
fésbókarsíðunni Vinnustofur meistaranema Mvs

Leiðbeinendur
BS: Baldur Sigurðsson
GSS: Guðrún Sesselja Sigurðardóttir
MG: Margrét Guðmundsdóttir
RWS: Randi W. Stebbins

ELÞ: Erla Lind Þórisdóttir
HÓ: Hanna Óladóttir
TJM: Tinna Jóhanna Magnusson

Aðstoð við heimildaleit á safninu og í gagnagrunnum
Bókasafn Mvs býður einstaklingum og litlum hópum að bóka tíma í aðstoð við
heimildaleit. Sendið tölvupóst á margudm@hi.is, þar sem koma fram óskir um
tíma og verkefni.

Vinnustofur NSHí um bakkalárverkefni í janúar og febrúar
Á vegum Náms- og starfsráðgjafar Háskóla Íslands eru haldnar tveggja tíma
vinnustofur fyrir nemendur sem eru að hefja vinnu við bakkalárverkefni. Sjá
nánar á nshi.hi.is.
Munið viðtalsfundi ritveranna!
Ritverin bjóða viðtalsfundi alla virka daga í Þjóðarbókhlöðu, í Stakkahlíð og á
skæp. Kvöldviðtalsfundir á skæp. Tímabókanir á heimasíðum ritveranna.
Einstaklingsráðgjöf. Allir velkomnir.
Velkomin í ritverið og á bókasafnið!
Miðstöð þekkingar og þjónustu við fræðileg skrif

Ritver Mvs

Bókasafn Mvs

Ritver Hvs

ritver.hi.is

bokasafn.hi.is

vefir.hi.is/ritverhugvisindasvids

Hanna Óladóttir, hannaola@hi.is
Réttur til breytinga áskilinn

25.1.2017
Forsíðumynd: Háskóli Íslands

