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1 Forskningsutvalget
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17/22
1
7/22
Forslag
til vedtak:
vedtak:
Forslag til
Forskningsutvalget godkjenner
revidert ph.d.-forskrift
ph.d.-forskrift ved
ved Nord
Nord med
med de
de innspill
som
Forskningsutvalget
godkjenner revidert
innspill som
fremkom ii møtet.
møtet.
fremkom

M@tebehandling
Møtebehandling
fjerde avsnitt:
Noen stusset
stusset på
på at
at kravet
kravet til
til førsteforfatter
førsteforfatter ikke
ikke var
var tatt
med ii den
den
§§ 11-1
11-1 fjerde
avsnitt: Noen
tatt med
sentrale forskriften,
forskriften, men
men overlatt
overlatt til
til fakultetenes
fakultetenes utfyllende
utfyllende retningslinjer.
retningslinjer. De
De (to
{to stk)
stk) mente
mente
sentrale
det burde
burde være
være sentrale
sentrale universitetskrav.
Argumentene fra
fra de
de tre
t r e andre
andre var
var de
de samme
samme som
som
det
universitetskrav. Argumentene
kom fram
fram ii Kvalitetsforum
Kvalitetsforum for
for ph.d.
ph.d. -– det
det er
er disiplinære
disiplinære forskjeller
forskjeller nasjonalt
nasjonalt og
og internasjonalt
kom
internasjonalt
som rettferdiggjør
rettferdiggjør at
at det
det kun
kun settes
settes et
et minimumskrav
minimumskrav og
og så
så blir
blir det
det opp
til fakultetene
fakultetene som
som
som
opp til
har ansvar
ansvar for
for doktorgradsprogrammet
doktorgradsprogrammet å
stille spesifikke
spesifikke krav
krav ii utfyllende
retningslinjer.
har
å stille
utfyllende retningslinjer.
1 - 3første
f r s t e avsnitt:
avsnitt: Som
Som ii Kvalitetsforum
Kvalitetsforum for
for ph.d.
ph.d. ble
ble det
det også
også ii FU
FU diskutert
diskutert hvorvidt
hvorvidt
§$ 111-3
paper fra
fra kursene
kursene kunne
kunne tas
tas inn
inn ii avhandlingen.
avhandlingen. Argumentasjonen
Argumentasjonen (to
{to stk)
stk) gikk
på at
at
paper
gikk på
kandidaten «sparte
«sparte tid»
på å
skrive deler
deler av
av avhandlingen
avhandlingen under
under opplæringsdelen
og sjansen
sjansen
kandidaten
tid» på
å skrive
opplæringsdelen og
for å
levere på
på normert
normert tid
t i d økte.
Det er
er siste
siste ledd
ledd ii første
første setning
setning som
som er
er problematisk.
problematisk.
for
å levere
økte. Det
Arbeider eller
eller deler
deler av
av et
et arbeid
arbeid som
som har
har vært
vært godtatt
godtatt som
som grunnlag
for tidligere
avlagte eksamener
eksamener
Arbeider
grunnlag for
tidligere avlagte
eller grader,
kan ikke
ikke antas
antas til
til bedømmelse
bedømmelse med
arbeidet inngår
deler av
av
eller
grader, kan
med mindre
mindre arbeidet
inngår som
som mindre
mindre deler
avhandling.
avhandling.

Denne setningen
setningen blir
blir stående,
stående, men
men retningslinjer
retningslinjer for
for dette
dette vil
vil bli
bli tatt
tatt opp
opp ii Kvalitetsforum
Kvalitetsforum for
for ph.d.
Denne
ph.d.

7 - 3 ffemte
e m t e avsnitt:
avsnitt: Embargotiden
Embargotiden som
som sådan
sådan ble
ble ikke
ikke kommentert,
kommentert, men
men biblioteket
biblioteket ønsket
§$ 117-3
ønsket
at
det skulle
skulle være
være fire
fire år
år som
som default.
default. Det
Det innebærer
innebærer at
at når
når fire
fire år
er gått
blir avhandlingen
avhandlingen
at det
år er
gått blir
automatisk
publisert ii sin
sin helhet.
helhet. Det
Det er
er for
for ressurskrevende
ressurskrevende for
for UB
UB å
skulle følge
følge opp
opp hver
hver
automatisk publisert
å skulle
enkelt
upublisert del
del ii en
avhandling for
for å
å sjekke
sjekke når
når eller
eller om
om den
den blir
blir publisert.
publisert.
enkelt upublisert
en avhandling
Konklusjonen fra
fra FU
FU var
at ansvaret
ansvaret må
må ligge
ligge på
på fakultetene
fakultetene hvis
hvis publiseringen
publiseringen skjer
skjer før
før fire
fire
Konklusjonen
var at
år
er gått.
De må
må sørge
sørge for
for registrering
registrering ii Cristin
og melde
melde fra
fra til
til biblioteket.
biblioteket. Femte
Femte avsnitt
avsnitt står
står
år er
gått. De
Cristin og
uendret,
men fakultetene
fakultetene må
må lage
lage rutiner
rutiner for
for embargo
embargo av
av upubliserte
upubliserte deler
deler av
av avhandlingen.
avhandlingen.
uendret, men

Vedtak
Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner
revidert ph.d.-forskrift
ph.d.-forskrift ved
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Nord med
med de
de innspill
som
Forskningsutvalget
godkjenner revidert
innspill som
fremkom ii møtet.
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fremkom
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Nord universitet
2022
18/22 ke
Øke eksternfinansiering
universitet 2022
Behandlet av
av
Mtedato
Behandlet
Møtedato
11 Forskningsutvalget
Forskningsutvalget for
f o r Nord
N o r d universitet
universitet
02.06.2022
02.06.2022

Saknr
Saknr
18/22
18/22

Vedtak
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår
t i l r å r at
at prosess
prosess med
m e d økt
ved Nord
N o r d videreføres,
videreføres, og
og at
at
Forskningsutvalget
økt eksternfinansiering
eksternfinansiering ved
m e r konkrete
k o n k r e t e tiltak
t i l t a k diskuteres
diskuteres ii et
et lunsj-til-lunsj
lunsj-til-lunsj møte
m ø t e over
over sommeren.
sommeren.
mer
Oppsummering
fra FU-møtet
FU-møtet på
på sak
sak om
om ekstern
ekstern finansiering
finansiering
Oppsummering fra

AIie fakultetene
f a k u l t e t e n e var
var bedt
b e d t om
om å
presentere 2-5
2-5 faktorer
f a k t o r e r som
som er
er forsterkende
f o r s t e r k e n d e eller
eller begrensende
begrensende
Alle
å presentere
f o r ekstern
ekstern finansiering.
finansiering. Under
U n d e r er
er et
et sammendrag
s a m m e n d r a g av
av hovedpunktene
h o v e d p u n k t e n e som
som kom
k o m frem
f r e m ii møtet,
møtet,
for
m e d utfordringene,
u t f o r d r i n g e n e , erfaringer
erfaringer og
og mulige
mulige tiltak.
tiltak.
med

l. Tid
1.
Tid
En fellesnevner
fellesnevner alle
alle fakultetene
fakultetene løfter
løfter som
som en
en utfordring
utfordring er
er tidsbruken
tidsbruken og
og kapasiteten
kapasiteten til
til
En
forskerne for
for å
sette av
nødvendig sammenhengende
sammenhengende tid
tid for
for å
utvikle en
en konkurransedyktig
konkurransedyktig
forskerne
å sette
av nødvendig
å utvikle
søknad. Skal
Skal arbeid
arbeid med
med forskningssøknader
forskningssøknader gi
lik uttelling
uttelling som
som brukt
brukt tid
tid for
for publisering
publisering ii
søknad.
gi lik
arbeidstidsbestemmelsene?
Det oppleves
oppleves at
at eksternfinansiert
eksternfinansiert forskningstid
forskningstid ikke
ikke gir
mer tid,
tid,
arbeidstidsbestemmelsene? Det
gir mer
men
bare høyere
høyere krav
krav til
til rapportering.
rapportering.
men bare

Mulige tiltak
tiltak og
og erfaringer
erfaringer som
ble drøftet:
drøftet:
Mulige
som ble
-

-

-

lnsentiver på
på arbeidstidsfordeling,
som gir
FoU-tid for
for arbeid
arbeid med
med søknader.
søknader.
Insentiver
arbeidstidsfordeling, som
gir kt
økt FoU-tid
Mer
utstrakt
bruk
av
stillingskategorier
som
postdoktor,
for
å
få
nødvendig
ressurser og
og
Mer utstrakt bruk av stillingskategorier som postdoktor, for å få nødvendig ressurser
sammenhengende tid
tid for
for utvikling
utvikling av
av søknader.
søknader. Dette
Dette innebærer
innebærer også
også fokus
fokus på
på
sammenhengende
rekruttering.
rekruttering.
Innføring av
sabbatsår/forskningstermin for
for å
å øke
forskningsproduksjonen.
Innføring
av sabbatsår/forskningstermin
øke forskningsproduksjonen.
Man må
må søke
søke større
større prosjekter
prosjekter der
der man
man kan
kan legge
legge inn
inn stillinger
stillinger (som
(som phd/postdoktor)
phd/postdoktor) som
som
Man
kan gjøre
gjøre mye
mye forskning.
forskning. II små
små prosjekter
må forskerne
forskerne gjennomføre
aktivitetene selv
selv og
og
kan
prosjekter må
gjennomføre aktivitetene
okkuperer dermed
dermed FoU-tiden.
FoU-tiden.
okkuperer
Strategisk bruk
bruk av
av 2-er
2-er stilling
stilling
Strategisk

2. Kompetanse
og erfaring
erfaring
2.
Kompetanse og
Noen løftet
løftet frem
frem at
at det
det var
var bare
et fåtall
fåtall forskere
forskere på
på fakultet
fakultet som
som hadde
hadde erfaring
erfaring eller
eller
Noen
bare et
kompetanse
nok til
lede forskningssøknader
forskningssøknader og
og mange
mange ansatte
ansatte har
har svake
svake CVer
forskning
kompetanse nok
til åå lede
CVer på
på forskning
og kan
kan ikke
ikke hevde
hevde seg
seg ii veldig
veldig konkurranseutsatte
konkurranseutsatte søknadsløp.
søknadsløp.
og

Mulige tiltak
tiltak og
og erfaringer
erfaringer som
ble drøftet:
drøftet:
Mulige
som ble
-

Fortsette å
og delta
delta på
søkerkurs
Fortsette
å gjennomføre
gjennomføre og
på søkerkurs

Gjennom
erfaring med
med søknadsrunder
søknadsrunder får
får forskerne
forskerne kompetanse
kompetanse
Gjennom erfaring
Tverrfakultære
workshops ii søknadsskriving
søknadsskriving -– som
som går
over flere
flere samlinger
samlinger slik
slik at
at
Tverrfakultære workshops
går over
prosjektene får
får tid
tid til
til å
modnes gjennom
en prosess
prosess
prosjektene
å modnes
gjennom en
FSV delte
delte sin
sin erfaring
erfaring med
med prosjektverksted
prosjektverksted og
og kunne
kunne fortelle
fortelle at
at kvaliteten
kvaliteten på
på søknadene
søknadene
FSV
fra fakultetet
fakultetet har
har økt
deltakelse her
fra
økt gjennom
gjennom deltakelse
her
Systematisk identifisering
identifisering av
av forskere
forskere med
med erfaring/kompetanse
erfaring/kompetanse til
til å
å lede
lede prosjekter
Systematisk
prosjekter
Økt samarbeid
samarbeid med
med Nordlandsforskning
Nordlandsforskning for
for blant
blant annet
annet å
av deres
deres søkerkompetanse
søkerkompetanse
Økt
å lære
lære av
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3.
3. Motivasjon
Motivasjon -– kulturendring
kulturendring
Det oppleves
oppleves som
som vanskelig
få gjennomslag,
og et
ensidig fokus
fokus på
på tellekanter
tellekanter og
og
Det
vanskelig åå få
gjennomslag, og
et ensidig
måleparametere
motiverer ikke
ikke forskere.
forskere. Det
Det er
er mange
mange som
som ikke
ikke ser
ser behovet
behovet for
for å
ha
måleparametere motiverer
å ha
eksternfinansiering,
da de
de kan
kan forske
forske ii FoU-tiden
FoU-tiden uten
uten at
at denne
denne er
er dekt
dekt inn
inn via
via prosjektmidler.
prosjektmidler.
eksternfinansiering, da
Nedskjæringer hos
NFR ble
ble også
også løftet
løftet frem
frem som
som demotiverende
demotiverende faktorer.
faktorer.
Nedskjæringer
hos NFR

Mulige tiltak
tiltak og
og erfaringer
erfaringer som
ble drøftet:
drøftet:
Mulige
som ble
-

-

Jobbe
mot kulturendring
kulturendring gjennom
blant annet
belyse de
de positive
positive sidene
sidene ved
ved
Jobbe mot
gjennom blant
annet åå belyse
søknadsutvikling: karriereutvikling,
karriereutvikling, bedre
bedre undervisning,
undervisning, nettverksbygging,
muligheter for
for
søknadsutvikling:
nettverksbygging, muligheter
opprykk, kollegialt
samarbeid m.m.
m.m.
opprykk,
kollegialt samarbeid
Motivere forskere
forskere til
til å
starte å
søke utlysninger
utlysninger med
med høyere
høyere tilslagsrate
tilslagsrate før
før de
de søker
søker
Motivere
å starte
å søke
EU/NFR
EU/NFR
Systematisk karriereplanlegging
karriereplanlegging med
med fokus
fokus på
på bruk
bruk av
av eksterne
eksterne virkemidler
virkemidler som
som et
et middel
middel
Systematisk
for å
nå et
et karrieremål
karrieremål ii medarbeidersamtaler
medarbeidersamtaler
for
å nå
Ledere som
som viser
viser at
de er
er opptatt
opptatt av
av forskning
forskning og
og ikke
ikke bare
bare undervisning
Ledere
at de
undervisning
Mentorordning for
for professoropprykk
professoropprykk
Mentorordning
Revitalisering av
forskningsgrupper
Revitalisering
av forskningsgrupper
For å
få endret
endret den
den store
store «massen»
«massen» må
må man
man bruke
bruke ulike
ulike virkemidler.
virkemidler. Man
Man kan
ikke starte
starte
For
å få
kan ikke
på EU-søknader.
EU-søknader. Fokus
Fokus på
på de
de lavt-hengende
lavt-hengende fruktene
fruktene for
for enkelte
enkelte forskere.
forskere.
på
Dreie fokus
fokus fra
fra tidligere
tidligere mest
mest på
på publisering,
publisering, til
til å
også inkludere
inkludere søknadsskriving
søknadsskriving
Dreie
å også
Forskningsrådgiverne
på
fakultetene
er
mer
proaktive
og
tar
direkte
med forskere
forskere
Forskningsrådgiverne på fakultetene er mer proaktive og tar direkte kontakt
kontakt med
med relevante
relevante utlysninger
utlysninger for
for å
motivere
med
å motivere
Behov for
for avklaring
avklaring om
om hva
hva kjennetegner
en aktiv
aktiv forsker
forsker og
og en
aktiv forskergruppe
forskergruppe -– vil
Behov
kjennetegner en
en aktiv
vil
belyses på
på et
et senere
senere tematisk
tematisk FU-møte.
FU-møte.
belyses
Rekruttering av
av dyktige
dyktige forskere
forskere
Rekruttering
In sentiver
Insentiver

4.
4. Kvalitet
Kvalitet
Det sendes
sendes mange
mange søknader
søknader fra
fra flere
flere fakultet,
fakultet, men
men de
de er
er ikke
konkurransedyktige nok
nok til
til å
nå
Det
ikke konkurransedyktige
å nå
igjennom.
Dette virker
virker også
også negativt
negativt på
på motivasjonen.
motivasjonen.
igjennom. Dette

Mulige tiltak
tiltak og
og erfaringer
erfaringer som
ble drøftet:
drøftet:
Mulige
som ble
-

Innføre systemer
systemer for
for kollegaveiledning
kollegaveiledning på
fakultetene
Innføre
på fakultetene
Kvalitetssikringsrutiner
ble
drøftet
også
med kontrollfunksjoner
på fakultetet
fakultetet på
på om
om
Kvalitetssikringsrutiner ble drøftet – også med
kontrollfunksjoner på
søknader skal
skal sendes
sendes eller
eller ikke.
ikke. Dette
Dette ble
ble imidlertid
imidlertid tatt
tatt opp
opp som
som noe
noe utfordrende,
utfordrende, da
da det
det
søknader
fort kan
kan oppleves
oppleves som
som styrende/begrensende
styrende/begrensende fra
fra ledelsen
ledelsen
fort

5.
og infrastruktur
5. Sttteapparat
Støtteapparat og
infrastruktur
Grensegangene
mellom AFU
AFU og
og lokalt
lokalt støtteapparat
støtteapparat på
på fakultetene
fakultetene ble
ble tatt
tatt opp.
opp. Det
Det er
er blitt
blitt
Grensegangene mellom
tydeligere
rolleavklaringer, men
men fortsatt
fortsatt et
et uforløst
uforløst potensiale
tverrfaglig samarbeid,
samarbeid,
tydeligere rolleavklaringer,
potensiale ii åå øke
øke tverrfaglig
gjennom
et mer
mer aktivt
aktivt samarbeid.
samarbeid. Infrastrukturen
Infrastrukturen og
og tilgang
tilgang på
på blant
blant annet
annet fagdatabaser
fagdatabaser ble
ble
gjennom et
løftet
frem som
som viktig
viktig for
for å
kunne utvikle
utvikle konkurransedyktige
konkurransedyktige søknader
søknader
løftet frem
å kunne

Mulige tiltak
tiltak og
og erfaringer
erfaringer som
ble drøftet:
drøftet:
Mulige
som ble
-

Økt samarbeid
samarbeid mellom
mellom AFU
AFU og
og lokale
lokale forskningsrådgivere
forskningsrådgivere
Økt
Økt tilgang
tilgang på
på nødvendige
nødvendige fagdatabaser
fagdatabaser
Økt
Mer stabile
stabile strategiske
strategiske midler
midler -– spesielt
spesielt mtp.
mtp. forskerutviklingsstipend
forskerutviklingsstipend
Mer
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-

Vurdere om
om Nord
Nord skal
skal opprette
opprette et
et administrativt
administrativt støtteapparat
støtteapparat for
for å
store
Vurdere
å gjennomføre
gjennomføre store
konferanser
konferanser
Ønske om
om strategiske
strategiske fakultetsprogram
fakultetsprogram finansiert
finansiert av
av strategiske
strategiske midler
midler (forslag
(forslag fra
fra FSV
FSV
Ønske
som kan
kan belyses
belyses mer
mer senere)
senere)
som
Muligheter
for
å
tilrettelegge
for deltakelse
deltakelse ii internasjonale
(eks COST,
COST, SEA-EU),
SEA-EU),
Muligheter for å tilrettelegge for
internasjonale nettverk
nettverk (eks
mer informasjon
informasjon på
et senere
senere FU-møte
FU-møte
mer
på et
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/03129-1
Ketil Eiane
Tina Bringslimark
Møtedato
01.09.2022

PROSESS
PROSESS KONKRETISERING AV TEMATISKE SATSiNGER
SATSINGER
Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget tilrår videre prosess i konkretisering av tematiske satsinger etter de
endringer som fremkom i møtet

20/22 Prosess konkretisering av tematiske satsinger - 22/03129-1 Prosess konkretisering av tematiske satsinger : Prosess konkretisering av tematiske satsinger

Forslag til plan for arbeidet med konkretisering av tematiske satsinger
Bakgrunn
Bakgrunn
Strategi 2030 innebærer at
at Nord skal videreutvikles gjennom
gjennom å prioritere fire tematiske

{Blå og grønn vekst, Bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, Helse, velferd og
satsinger (Blå
oppvekst, Samfunnssikkerhet). Satsningene reflekterer Nords fortrinn samt nasjonale og
internasjonale strategier og behov. Utviklingen av de tematiske satsingene skal styrke Nords
forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanningsprofil, organisering og samhandling
t i l å gi Nord en tydeligere posisjon i
med samfunnet. De tematiske satsningene skal bidra til
nasjonal og internasjonal akademia.

I HP-FoU 2021-24 Delmål
Delmäl 1.2 Nord skal øke
ke tverrfakultær
tverrfakulter aktivitet innen de tematiske
satsingene, konkretiseres arbeidet
arbeidet med de tematiske satsningene på følgende måte:

tilrette/egge for videre konkretisering av innholdet i de tematiske satsingene og
Nord skal tilrettelegge
tverrfaglig FoU som
som videre utvikler disse.

Prosess
Prosess
1.
løpet av H- 22, ett
1. Workshops Det gjennomføres fire workshop i løpet
ett for hver tematiske

to fagpersoner per fakultet. Lunsj-til-lunsj. Ledes av AFU og
satsning. Deltagelse fra inntil to
Studieavdelingen (SA).
{SA). Godt
Godt planlagt og strukturert opplegg med klart mandat/bestilling.
et notat med forslag til konkretisering av ett av
Hver workshop har i oppdrag å utarbeide et
Notatet skal være kortfattet og følge en felles mal. Det
Det budsjettert
budsjettert
satsningsområdene. Notatet
med 400.000 til workshops for arbeid med satsninger (strategiske
{strategiske midler
midler 2022).
2. Redaksjon
Redaksjon (AFU + SA) Har ansvar for redigeringsarbeid gjennom hele prosessen. Samler
og omarbeider workshopnotater til en form som kan legges fram for SLG, FU og UU som
gir innspill til dokumentet. På bakgrunn av innspill utformer redaksjonen et
et dokument
dokument for
intern «høring» og kommentarer fra eksterne samarbeidspartnere. Endelig behandling i
SLG innen utgangen av 2022.
3. Prioritering/finansiering
styret som strategiske midler ih
ht.
Prioritering/finansiering av tiltak
tiltak behandles av styret
ihht.
budsjett
prosess.
budsjettprosess.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/02570-1
Berit Eliassen
Berit
Wiebke Kallweit
Møtedato

OPEN RESEARCH EUROPE -– EU PUBLISERINGSPLATTFORM
PUBLISERINGSPLATTFORM
Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
fagfellevurdert publiseringsplattform for EUVåren 2021 lanserte EU-kommisjonen en gratis, fagfellevurdert
{OA) publisering, Open Research Europe, ORE - jf.
jf. også muntlig
finansiert open access (OA)
Forskningsutvalget i møte 16.06.2021.
orientering ttili l Forskningsutvalget
ORE
et
ORE tilbyr forskere med finansiering fra Horisont 2020, Horisont Europa eller Euratom et
er i samsvar med EUs open access-policyer. Forskeren beholder
publiseringsalternativ som er
CC BYopphavsretten, artikler blir publisert med umiddelbar åpen tilgang og utstyres med CC
{permanent identifikator for digitale objekt). I tillegg ttil
i l forskningsartikler
lisens og en DOI (permanent
fagfelt
publiserer ORE
ORE bl.a. metodeartikler, brief reports, essay og data fra mange ulike fagfelt
{naturvitenskap, ingeniør og teknologi, medisin og helsefag, jordbruksfag, veterinærmedisin,
(naturvitenskap,
samfunnsvitenskap, humaniora og kunstfag).
Innsendte artikler sjekkes for plagiat, etiske retningslinjer og datapolicy. Når alle krav anses
{preprint) på ORE (vanligvis
{vanligvis innen 14
oppfylt, publiseres innsendt manuskriptversjon (preprint)
14 dager). I
etterkant
etterkant gjennomgår artikkelen en transparent
transparent og åpen fagfellevurdering etter forslag fra
er blitt godkjent
to fagfeller, indekseres i bibliografiske
forfatter. Artikler som er
godkjent av minst to
databaser og sendes til elektroniske vitenarkiv for langtidsbevaring.
Forfattere oppgir sitt
sitt EU-prosjekt
EU-prosjekt når de
de sender inn en
en artikkel for publisering. Når man anses
berettiget for publisering på ORE, betales publiseringsavgiften automatisk av EUberettiget
administrativt arbeid for
kommisjonen. Publisering på ORE gir ifølge EU-kommisjonen mindre administrativt
knyttet til
t i l betaling og bruk av støtteordninger utgår.
forfatterne, da transaksjoner knyttet
nettsiderfinnes
om publisering.
På OREs nettsider
finnes en egen Resource Hub og mer inngående informasjon om
publisert på plattformen, hvorav 121 utgjorde artikler.
Medio juli 2022 var 243 digitale objekt publisert
67 av artiklene hadde gjennomgått
fullstendig
fagfellevurdering på dette tidspunktet.
gjennomgått
ORE
{som tidsskrift) og er registrert
registrert i Directory of
of Open Access
ORE har et
et verifiserbart ISSN (som
Journals (DOAJ). ORE er
er nå godkjent
godkjent av NSD på nivå 1, og kvalifiserer dermed for rapportering
ttil
i l Norsk vitenskapsindeks (NVI)
{NVI) og tildeling av publiseringspoeng.
I likhet med nasjonalt
nasjonalt vitenarkiv, som etter planen innføres sommeren 2023, støttes ORCID
også av ORE. Universitetsbiblioteket
Universitetsbiblioteket har i flere nyhetsbrev oppfordret
oppfordret til at
at ansatte skaffer seg
ORCID (permanent
{permanent identifikator for mennesker).
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

22/00010-20
Ketil Eiane
Tina Bringslimark
Møtedato
01.09.2022

MUNTLIG ORIENTERING
ORIENTERING
Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget tar sakene til orientering
••
••
••
••
••
••
••
••

•

SEA-EU
KIC Culture
Retningslinjer for behandling av saker om mulig brudd på forskningsetiske normer
NOR-CAM
- Veileder
for Peter
vurdering
i akademiske karriereløp
Søknadsskrivekurs
med
Sheard

Lytring
Lytring
Prosess
Prosess strategiske
strategiske midler
midler
Søknadsskrivekurs
Peter
Sheard
Lunsj til lunsj-møtemed
17.-18.
november
Lunsj
til
lunsj-møte
17.-18.
november
Eventuelt
Eventuelt

