Gebruik Scriptiedatabase Universiteitsbibliotheek Utrecht,
Igitur
Wat is een scriptiedatabase?
De opleiding B&O werkt samen met Igitur, een afdeling van de Universiteitsbibliotheek. Het digitaal
Scriptie Archief is in beheer bij Igitur. In dit archief staan eindwerkstukken of scripties van
bachelor- en masterstudenten. De werkstukken zijn vrij toegankelijk op internet en door collegastudenten en –wetenschappers te raadplegen.
Gebruik van de database bij B&O
Bij de masteropleiding B&O is het uploaden van je eindwerkstuk in de database Igitur verplicht. Het
is een voorwaarde om je diploma in ontvangst te kunnen nemen.
Elke masterstudent voegt zijn of haar eindwerkstuk zelf toe aan de database. Het werkstuk wordt
voor anderen via Internet toegankelijk na de officiële afstudeerdatum van de student en nadat het
Studiepunt B&O dit heeft geaccordeerd. Zelf kun je dus tijdens je onderzoek via Igitur ook gebruik
maken van het werk dat studenten vóór jou hebben gedaan.
Bij het 'uploaden' van je eindwerkstuk is het van belang dat je een korte samenvatting van je
werkstuk en een aantal zoekwoorden in het programma invoert, zodat je werkstuk later door
anderen te vinden is.
Hoe zet je je eindwerkstuk in Igitur?
Nadat je een definitieve beoordeling voor je masterwerkstuk hebt gekregen, kun je je werkstuk in
de database Igitur 'uploaden'. Dit doe je als volgt:
1. Ga naar: https://osiris.library.uu.nl/scrol2/index.html?ou=REBO
2. Login met je Solis gegevens (studentnummer en wachtwoord). Je komt dan direct in de
invoeromgeving.
3. Als je je studentnummer invult, worden je naam en opleiding automatisch aangevuld. Het
formulier wijst zichzelf, maar als je er niet uitkomt, kun je altijd de handleiding opvragen
met de knop 'help' onderaan de pagina.
Een aantal aandachtspunten bij de velden:
Course:
Let op dat je hier de juiste afstudeerrichting kiest. Voor masterstudenten eindigt
deze altijd op MA. De opties Cursist Bestuurs- en Organisatiewetenschap [OBOEXT
BA/MA]' en 'Bestuurs- en organisatiewetenschap [B&OM MA]' worden niet gebruikt.
Supervisor:
Het eerste veld is voor de voorletter(s) en evt. voorvoegsel, en het tweede voor de
achternaam. Titels en voornamen hoef je niet te vermelden.
Title:
Vul de volledige titel in, exact zoals die op je scriptie staat, inclusief evt. ondertitel.

Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van Igitur?
Laat het ons weten en mail studiepunt.usbo@uu.nl!

