
Facts om Nottingham Trent University 
NTU består af 3 campus og 9 akademiske skoler. Dens historie går tilbage til 1843 med 
Nottingham Government School of Design. Skolen tiltrækker studerende fra regionen og 
hele landet, mere end 25.000 studerende, heraf 10 % internationale studerende fra ikke-
britiske nationer, 7000 studerer overseas på partneruniversiteter. NTU udbyder 500 kurser 
og programmer. Der er 2400 ansatte og modtager 22 mill. £ i forskningsbevilling og 
kontrakter. 
Alumni communities, også for internationale, med ambassadører og netværk rundt om i 
verden. Universitetet hjælper gerne med reunions events. 
 
Facts om Libraries and Resource Center (RRL) 
 

 
 
Besøg på Boots Library, City Campus for Art and Design, Architecture, Design and the Built 
Environment, Social Science, Business School og Law School. Tag selv på videotur på Boots 
Library. 
Samlingerne på hvert af de 3 campusbiblioteker er specialiseret i forhold til 
universitetsafdelingens speciale. Biblioteksbygningen er fra 1998. 
Biblioteket råder kun delvist over 3. etage. Etagen rummer også undervisningslokaler. På 
grund af den åbne form skaber det støj ud i biblioteksområderne. 
Udlånsbegrænsninger på 19-25 item. Identifikation for adgang for ikke-studerende og 
alumni. Mulighed for alumni-medlemskab. ID Smartcard for adgang til biblioteket for 
studerende og ansatte. Biblioteket anvender klassifikationssystem Dewey, 
bibliotekssystemet Aleph, Primo og Primo Central. 
Der er begrænsninger i fjernlån, fx kan 1-års studerende kan ikke benytte fjernlån.  
Undergraduate kan bestille 15 fjernlån over 2 år, ansatte og forskere kan bestille 50 fjernlån 
pr. år. Hvis fjernlånet vil koster mindre end 10£ anskaffes bogen i stedet. 
Brugerne har adgang til 100 pc’ere i bibliotekerne og IT ressourcelokaler. Fin oversigt over 
aktuelle ledige pc’ere. 
 
 
 
 

https://epost.ihk.dk/owa/redir.aspx?C=7b5ca64a1d5d4a7a866ddb60230d6b47&URL=http%3a%2f%2fwww.ntu.ac.uk%2fabout_ntu%2fschools_departments%2facademic_schools%2findex.html
http://www.ntu.ac.uk/llr/index.html
http://www.ntu.ac.uk/llr/using_llr/tours/boots/index.html
http://www.ntu.ac.uk/llr/using_llr/tours/boots/index.html
http://eres.ntu.ac.uk/pc_availability/?sysLocat=21
http://eres.ntu.ac.uk/pc_availability/?sysLocat=21


 
Zoneafmærkning i 3 farver, rød (silent), orange (quiet), grøn (group). 

 
Læringsmiljøet er bygget op i 3 zoner: for grupper, stillearbejdspladser og stillezone uden 
adgang til Facebook. 
 
Biblioteket varetager institutionens repositorie for videnskabelige dokumenter. Databasen 
er frit tilgængelig. 
Biblioteket rummer også flere specialsamlinger af engelsk litteratur. 
Biblioteket finansieres af universitetet og har til formål at tilbyde biblioteksbetjening til 
undergraduate. Overbygningens materialebehov og undervisning i informationssøgning 
understøttes ikke af universitetet.  
 
Facts om Sheffield Hallam University 
Sheffield Collegiate School (nu Collegiate Crescent Campus) åbnede i 1836 og Sheffield 
School of Design (nu City Campus) åbnede i 1843. I 1969 dannedes Sheffield Polytechnic og i 
1976 blev skolerne sammenlagt. 
Skolen rummer 4000 internationale studerende fra 120 forskellige lande. 
Ser er 33.000 studerende, 4360 ansatte. Universitetet tilbyder 572 forskellige kurser på 4 
fakulteter: Faculty of Arts, Computing, Engineering and Science, Faculty of Development and 
Society, Faculty of Health and Wellbeing og Sheffield Business School. 
 
Facts om Learning centers, library resources and IT 
 

 
 
Biblioteket har en vision We're updating our learning centres to capture our vision of 
buildings that 'convey the excitement of learning and discovery to our students and staff. 
 
Biblioteket er organiseret i læringscenter med IT-service. 
Med biblioteksvejledning i dagtimerne og sikkerhedspersonale øvrig tid er der 7/24 adgang. 
Besøget på Adsetts Learning Centre i Sheffield var meget inspirerende. 

http://irep.ntu.ac.uk/R?RN=472560279
http://www.shu.ac.uk/
http://www.shu.ac.uk/services/sls/learning/


Der er et arbejde i gang med at udvikle og renoverer etagerne i bygningen, så de studerende 
får et spændende studie- og læringsmiljø. 
 
Bibliotekets vidensressourcer rummer 514,000 bøger, 26,855 e-bøger, 48,100 e-tidsskrifter 
og 39,276 video/audio. 
Over studieåret 2010-2011 havde centeret 1,7 mill. besøgende, 1,5 mill. bogudlån og 
147.000 helpdesk-henvendelser. Integreret søgning gennem Library Gateway. 
 
Der er 3.600 studenter-pc’er i læringscentret og undervisningslokaler. Gratis trådløst net 
overalt, udlån af laptops, scannere, print og udlån af av-udstyr fx kamera, video, lydudstyr 
og redigeringsfaciliteter. 
Centret tilbyder over 1600 læsepladser / no noise, lowlevel talking, quiet conversation 
allowed, på hver etage som grupperum, enkeltmandspladser og pladser til gruppearbejde. 
Ved gruppearbejdspladserne er der indbygget fladskærme i væggene. Andre steder er de 
placeret på bordene. 25 grupperum er udstyret med en pc og præsentationsfaciliteter. 
Samme zoneafmærkning i 3 farver, rød, orange, grøn som vi så i Nottingham.  
 
Selvbetjent udlån- og afleveringsmaskiner og one-stop helpdesk.  
 

 
store hæftemaskiner og hullemaskiner låst fast med kæder.  

Der bliver det næste vi selv anskaffer, også kæderne. 



 
Vægudsmykning af plakater fra magasin.  

Udstiller også Art & Design-studerendes produktioner 
 
 
 
 


