Retningslinjer for godkjenning av vitenskapelige publikasjoner ved UiS
OPPGAVER OG ANSVAR
Universitetsbiblioteket
-

har ansvar for at UiS følger gjeldende krav til det som rapporteres som vitenskapelige
publikasjoner i Cristin.
skal sørge for at det som godkjennes som poenggivende publikasjoner oppfyller de til
enhver tid gjeldende kriterier, og at fristene for rapportering overholdes.
tilstreber å ha en konsistent praksis for hva som godkjennes, både internt på UiS og
ved sampublikasjoner med andre institusjoner. Det ønskes dialog både med den
enkelte forsker og med superbruker ved andre institusjoner for å oppnå dette.

Forskeren/Den ansatte
-

-

kontrollerer om deres publikasjoner er registrert i Cristin av andre medforfattere
eller ved import. Hvis det ikke er tilfelle, registrerer de selv sine publikasjoner i
Cristin.
sørger for at biblioteket får tilgang til publikasjonen, enten i trykt eller elektronisk
form.

Superbruker
-

-

kontrollerer at data som er registrert i Cristin stemmer med originalpublikasjonen og
at UiS er oppgitt som forfatteradresse i publikasjonen.
kontrollerer at publikasjonen har vært fagfellevurdert av ekstern fagfelle. Det tas
kontakt med forsker og/eller forlag hvis det er mangler eller spørsmål ved formelle
krav til godkjenning.
vurderer om vitenskapelige publikasjoner oppfyller kriteriene i Cristin
rapporteringsinstruks, og i så fall kan godkjennes som poenggivende publikasjon.
foretar godkjenning i Cristin.

Publiseringsutvalget
Publiseringsutvalget avgjør saker der det er tvil om en publikasjon kan godkjennes i henhold
til årlig frist i rapporteringsinstruksen.
Mandat
-

-

-

Publiseringsutvalget følger kriteriene for vitenskapelige publikasjoner i gjeldende
rapporteringsinstruks fra det nasjonale publiseringsutvalget.
Dersom det er tvil om publikasjonen kan godkjennes, tas det kontakt med forsker for
å få nærmere informasjon om det vitenskapelige innholdet i publikasjonen.
Publiseringsutvalget tar en ny vurdering på bakgrunn av informasjon fra forskeren.
Ved fortsatt tvil eller uenighet om publikasjonen oppfyller kriteriene, ber
publiseringsutvalget prodekan for forskning om en vurdering. Prodekan kan ved
behov innhente en vurdering fra interne eller eksterne fagfeller.
Publiseringsutvalget tar en ny vurdering på bakgrunn av tilbakemelding fra prodekan
for forskning. Publiseringsutvalget vil i hovedsak ta denne til etterretning.
Hvis publiseringsutvalget fortsatt mener at publikasjonen ikke bør godkjennes, ber de
om en vurdering av forskningsutvalget ved UIS. Avgjørelsen fra forskningsutvalget er
endelig.
Sampublikasjoner: Dersom det er tvil om publikasjonen kan godkjennes, tas det
kontakt med superbruker på de andre institusjonene for å få deres vurdering og ha
dialog med dem for å prøve å unngå tvist.

Sammensetning
Publiseringsutvalget har følgende sammensetning:
-

Universitetsbibliotekar Terje Blåsternes
Universitetsbibliotekar Inger Gåsemyr
Superbruker i Cristin Anita Berg
Superbruker i Cristin Kristin Dragvik (sekretær og saksbehandler)

