
Apunta't a una sessió programada

dimarts, 15 de maig de 2018

Cursos de formació a les biblioteques de la UdL
CURSOS DE FORMACIÓ A LES BIBLIOTEQUES DE LA
UDL

 

Les biblioteques de la UdL us ofereixen activitats
formatives adaptades a estudis de grau, postgrau i
doctorat. Aquestes activitats, adreçades a la comunitat
universitària i a altres usuaris externs, us permetran:

Conèixer els serveis i recursos de les biblioteques
Aprendre a localitzar la informació més idònia i a
utilitzar-la de manera més efectiva.

Oferim activitats adaptades a cada tipus d'usuari. Durant
aquest mes de MAIG les biblioteques han programat les
següents sessions de formació:

BIBLIOTECA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Recursos en Ciències de la Salut per a l’elaboració del TFG [ 
/sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00095.xml ]. Dia: 23/5
Mendeley: gestor bibliogràfic [ /sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00096.xml ]. Dia: 24/5

BIBLIOTECA DE L’ETSEA

Mendeley: gestor bibliogràfic [ /sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00092.xml ]. Dia: 17/5
Com cercar articles de revistes [ /sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00094.xml ]. Dia: 22/5
Mendeley: gestor bibliogràfic [ /sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00109.xml ]. Dia 31/5

BIBLIOTECA DE LLETRES

Gestor bibliogràfic Mendeley [ /sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00102.xml ]. Dia: 15/5
Recursos d’informació especialitzats en Història [ /sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00103.xml ].
Dia: 17/5
Bases de dades Scopus /CSIC / PIO [ /sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00104.xml ]. Dies: 22/5
Bases de dades Scopus /CSIC / PIO [ /sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00105.xml ]. Dia: 24/5
Aprendre a cercar información per al TFG [ /sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00106.xml ]. Dia: 29/5
Recursos d’informació especialitzats en Estudis hispànics [ 
/sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00107.xml ]. Dia: 31/5
Curs sobre recursos d'informació especialitzada en Estudis anglesos [ 
/sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00108.xml ]. Dia: 07/06

BIBLIOTECA DE CAPPONT

Curs sobre el CercaTot: cerca única als recursos d’informació [ 
/sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00110.xml ]. Dia: 29/05
Curs sobre Mendeley: gestor bibliogràfic [ /sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00111.xml ]. Dia: 30/05
Curs «Com trobar informació per al TFG» [ http://web4.udl.cat/ca/noticies/Curs «Com trobar informació
per al TFG» Codi BC226 ]. Dia: 31/05

Descaregar imatge
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Curs sobre el CercaTot: cerca única als recursos d’informació [ 
/sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00113.xml ]. Dia: 05/06
Curs «Com trobar informació per al TFG» [ /sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00114.xml ]. Dia:
06/06
Curs sobre Mendeley: gestor bibliogràfic [ /sites/Sbd/ca/.content/sgevento/evento-00115.xml ]. Dia: 07/06

Tots aquests cursos són gratuïts però cal inscripció prèvia que podeu fer a través d'aquest enllaç [ 
.http://biblioteca.udl.cat/fu/bib/activitats.php?quad=&any=2017-2018 ]

Us hi esperem!
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