THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HÀ NỘI
GIỚI THIỆU CÁC LỚP HỌC KỸ NĂNG
1. LỚP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN

Miễn phí

Tham gia lớp học bạn sẽ :
Biết cách sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, phòng đọc, phòng máy và trang thiết bị.
Biết Tra cứu tài liệu trên máy tính và tìm tài liệu trong Thư viện
Biết cách sử dụng thư viện điện tử và download toàn văn các dạng tài liệu điện tử
Đủ điều kiện để được cấp quyền sử dụng thư viện.

2. LỚP KIẾN THỨC THÔNG TIN

Miễn phí

Tham gia lớp học bạn sẽ:
Được cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để tìm kiếm, chọn lọc, đánh giá và sử dụng
thông tin
Được cung cấp kiến thức về kỹ năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề (sử dụng mô hình The
Big Six Steps)
Được tư vấn và cung cấp thông tin về các nguồn tài liệu tham khảo ngoài thư viện

3. LỚP HƯỚNG DẪN TẠO DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
(Bằng phần mềm Endnote)

Miễn phí

Tham gia lớp học bạn sẽ:
Biết sử dụng phần mềm Endnote để quản lý các nguồn tài liệu tham khảo khác nhau (sách,
báo, tạp chí, internet…) và tạo Danh mục tài liệu tham khảo một cách tự động theo chuẩn.
Nắm được cách trích dẫn tài liệu tham khảo một cách hợp pháp và tránh việc đạo văn
Được tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến phần mềm EndNote sau khoá học.

4. LỚP HƯỚNG DẪN TÌM TIN TRÊN INTERNET

Miễn phí

Tham gia khóa học bạn sẽ:
Hiểu các đặc điểm thông tin trên Internet
Hiểu cơ chế tìm kiếm, ưu và nhược điểm của các bộ máy tìm kiếm trên Internet để lựa chọn
công cụ phù hợp
Biết cách diễn đạt lệnh tìm kiếm để tìm chính xác và hạn chế kết quả tìm tối ưu
Biết chọn lọc và đánh giá thông tin tìm được
Biết xây dựng ngân hàng dữ liệu cá nhân cho mục đích học tập suốt đời.
THÔNG TIN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC LỚP HỌC
Đối tượng: Tất cả sinh viên Đại học Hà Nội (Chính quy, Tại chức, Từ xa, Cao học, Dự án…)
Đăng kí tham gia:
Có thể đăng kí trực tiếp tại Quầy trực Thông tin- Tầng 1 Thư viện Đại học Hà Nội
Hoặc liên hệ
Điện thoại: 043 -854-8121 Máy lẻ : 102 (GIỜ HÀNH CHÍNH)
Email:
lic@hanu.edu.vn
Hotline:
0973.714.468
0944.698.558
(Ưu tiên đăng kí theo nhóm hoặc lớp từ 12 người trở lên)

