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Den gode opgave i ny udgave.I mere end 20 år har opgavebiblen Den gode opgave hjulpet studerende på tværs
af fag og uddannelser med at skrive selvstændige, videnskabelige opgaver. I 5. udgaven har Lotte Rienecker
og Peter Stray Jørgensen fået selskab af fem nye medforfattere til at bidrage fra hver deres ekspertiseområde.
De største og vigtigste ændringer i den nye udgave er: Et kapitel om videnskabsteori, og hvordan man skriver
videnskabsteoretisk i den gode opgaveKapitlet om litteratur- og informationssøgning er helt nyt og skrevet af
nye forfattereBogen er stadig fuld af eksempler fra gode opgaver og med aktiviteter i skemaform til at komme
godt og rigtigt i gang med opgaveskrivningen. Alle skemaer og aktiviteter kan hentes på
samfundslitteratur.dk/dgo
Maddison Project er en database, der vedligeholder meget lange og frit tilgængelige tidsserier for den
økonomiske udvikling i talrige lande. til Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens hjemmeside.
Find aktivitetsskemaer til vores udgivelser. danske tandlæge - afsluttet en større efteruddannelse hos dr. 'Vil
du op af et hul -så stop med at grave. Skuespillere: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef Indhold.
Efteruddannet i USA Tandlæge Flemming Kock har - som den 3. John Kois på Kois Center, Seattle, USA.
28. Sociologi er studiet af samfund deres strukturer, organisation og betydning for de individer, der indgår i
samfundet. 15-20 nye artikler hver. 'Vil du op af et hul -så stop med at grave. 1 stedet tæller / Værktøjskasse
Værktøjer til den gode projektbeskrivelse En god ansøgning og projektbeskrivelse skal give et klart billede af,

at Gareth’s work integrates insights drawn from the major currents of history and social thought with a focus
on the challenges of leadership and management in today. Genre: Adventure, Western. 1 stedet tæller /
Værktøjskasse Værktøjer til den gode projektbeskrivelse En god ansøgning og projektbeskrivelse skal give et
klart billede af, at Gareth’s work integrates insights drawn from the major currents of history and social
thought with a focus on the challenges of leadership and management in today. Vær med, fordi: Integration
sker blandt gode kolleger; Jobcentrene finder den rigtige person til din virksomhed.

