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SFU�34/13�Protokoll�fra�forrige�møte



 
Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/443 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 18.09.2013 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

35/13 Det sentrale forskningsutvalget 26.09.2013 

 

Referatsaker og orienteringer 
 

1. Kvalitetsutvikling av søknader - muntlig orientering fra Fakultet for 

humaniora og pedagogikk 

  

2. UiA.no – muntlig orientering 

  

3.  Fakultetsvise doktorgradsprogrammer og dispensasjonsordninger – 

muntlig orientering 

  

4. Fra styremøtet: Forskning i budsjettmodellen – muntlig orientering 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 

 

Simone Heinz 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/2416 

Saksbeh: Hilde Inntjore/Ellen Frivold 

Dato: 19.09.2013 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

36/13 Det sentrale forskningsutvalget 26.09.2013 

 

Drøftingssak: Organisering av forskningsgrupper ved UiA 
 

Styret har i strategiplanen satt som mål at forskningsgrupper er den vanlige organiseringen av 

FoU-virksomheten innen 2015. En slik organisering er ment å styrke den totale 

forskningskompetansen ved institusjonen. Videre har styret i sin tiltaksplan uttalt at det skal 

knyttes insentiver til forskningsgruppene. Det er derfor nødvendig å drøfte organisering, og 

hvordan en insentivordning best kan støtte disse gruppene. Som bakgrunn for dette 

drøftingsnotatet ligger samtaler med ledergruppene ved fakultetene og med instituttledere, og en 

kartlegging av praksis ved andre universitet og høyskoler (se vedlegg).  

 

Fordeler ved forskningsgrupper 

For den enkelte forskeren kan deltakelsen i en gruppe være motiverende. Forskningsgruppen vil 

være et fast møtepunkt, og gi jevnlig faglig kontakt med andre forskere innen feltet. Det vil gi 

gode synergieffekter å dele og bruke hverandres kompetanse. Mulighetene for samarbeid og 

sampublisering vil da kunne øke. Seminarer og regelmessig fremlegg av eget arbeid vil også 

kunne støtte mer målrettet planlegging av forskningtiden, og det å prioritere forskningen i møte 

med andre oppgaver. Videre kan man utvikle større prosjekter og prosjektsøknader fra større 

grupper, og disse vil ofte være mer slagkraftige enn enkeltforskeres søknader. Gruppens 

samlede nettverk vil som regel være langt bredere enn den enkelte forskerens, og dens samlede 

produksjon vil telle positivt. Både nasjonalt og internasjonalt krever gjerne finansieringskilder at 

søknader kommer fra større miljøer, som forskningsgrupper. I tillegg kan forskningen bli mer 

synlig når den drives innen et større miljø enn hva enkeltprosjekt gjerne kan oppnå av 

gjennomslag og synlighet. Stipendiater og masterstudenter kan enklere bli integrert i et levende 

fagmiljø gjennom disse gruppene, og det vil bidra til å oppfylle de forventningene som ligger i 

Stortingsmelding18 (2012-13) om tettere forbindelse mellom utdanning og forskning.  

 

Fordelene som er nevnt gjelder særlig for den enkelte deltaker i en forskningsgruppe. Samtidig 

fordres det at den enkelte forsker ser det som attraktivt å endre arbeidsform. For mange kan 

balansen mellom tid til undervisning og tid til forskning være svært skjør, og en intensivering av 

det ene oppleves som å gå ut over det andre. Det er også gode insentiver for enkeltforskeren 

gjennom UiAs ordninger per i dag, noe som kan gjøre det attraktivt for den enkelte å fortsette en 

mer isolert forskningsvirksomhet.   

 

For institusjonen blir eksternfinansiering av forskning stadig mer nødvendig, og 

Kunnskapsdepartementet har som en forutsetning at denne økes. Det er derfor viktig at 

forskningen organiseres tettere. Å samle forskerne i større miljøer vil kunne gjøre dem sterkere 

Side�5



overfor utlysninger av midler. Både nasjonalt og internasjonalt legges det en økende vekt på 

søkermiljøenes omfang og tyngde. Behovet for å øke aktiviteten med søknadsskriving og 

gjennomslag i tildelinger, kan imidlertid være tydeligere for institusjonen enn for den enkelte 

forskeren. Det er derfor viktig at UiAs insentiver rettes mot det felles beste for både 

institusjonen og den enkelte.  

 

Kjennetegn ved forskningsgrupper 

En forskningsgruppes kjennetegn er i noen grad sammenfallende med dens fordeler. En 

forskningsgruppe vil ha et et felles forskningstema (paraply), der man kan ha flere prosjekter inn 

under det igjen. Det er ikke nødvendigvis alle i gruppen som er med på alle prosjekter, men alle 

kan identifisere seg med et felles forskningstema som binder gruppen sammen. Jevnlige 

seminarer, fremlegg og faglige diskusjoner vil være en del av dens regelmessige aktivitet, men 

også felles søknadsskriving og sampublisering vil være et kjennetegn. Denne aktiviteten vil 

imidlertid være innefor rammen av den planen gruppen har lagt for sin virksomhet. En slik plan 

vil romme både forskning og formidling, søknadsskriving og prosjektutvikling, og ha et 

langsiktig perspektiv. Ved Fakultet for teknologi og realfag er det laget en mal som 

utgangspunkt for en slik plan. Denne er lagt ved, som et eksempel. Andre kjennetegn er at 

forskningsgruppen er organisert med en egen leder, og er sammensatt av vitenskapelige ansatte 

på ulike nivå, fra stipendiater til professorer. Gruppen vil også ha et eget driftsbudsjett, som den 

selv kan disponere. En velfungerende forskningsgruppe vil altså ha en langsiktig plan som 

grunnlag for sin virksomhet innen et forskningsfelt. Den vil raskt kommunisere med både 

instituttleder og administrasjon angående søknader som er under utvikling, for å kunne bruke 

tilgjengelige støttetjenester og for eventuelt å kunne koordinere arbeidet med annen aktivitet i 

miljøet. Hvordan kan så UiA best nå en slik situasjon? 

 

Spørsmål til drøfting  

Ved UiA skal hele FoU-aktiviteten organiseres i forskningsgrupper. For å støtte opp under 

denne organiseringen bør UiA ha en felles forståelse på institusjonsnivå hva en 

forskningsgruppe er. Hvilke minimumskriterier bør en forskningsgruppe oppfylle?  

 

Hvordan kan vi legge til rette for oppbygging og videreutviklingen av forskningsgrupper?  

Hvordan kan vi best synliggjøre fordelene organiseringen med forskningsgrupper gir? 

 

Hvordan kan vi legge til rette for at eksisterende forskningsgrupper utarbeider en langsiktig 

programplan for sin virksomhet? 

- Hva bør en langsiktig programplan inneholde? 

 

Hvordan kan insentiver for å støtte forskningsgruppene se ut?  

- Dreie eksisterende støtteordninger opp mot gruppene? 

- Ha en egen insentivordning for oppbygging av gruppene? 

- Gi mer forskningstid til de som tilhører en forskningsgruppe? 

- Tildele stipendiater til forskningsgruppene? 

- Gi administrativ støtte primært til disse gruppene? 

- Bør insentivene ligge på sentralt nivå, eller på fakultetsnivå? 

 

Hvilke administrative ordninger er nødvendige for at strukturen med forskningsgrupper skal 

fungere på fakultetene?  

 

 

Forslag til vedtak: 

Saken er drøftet i SFU, og tas opp igjen som vedtakssak i oktober. 
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Simone Heinz 

Vedlegg 

1 Organisering av FoU-virksomheten ved UiA i forskningsgrupper 

2 Ang. forskningsgruppers økonomi og kriterier 

3 Strategy for research group at Faculty for Technology and Science 
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 Fra: Ellen Frivold, Hilde Inntjore 

Forskningssekretariatet  

 

Til:    

 

Kopi til:    

 

Dato: 20.09.2013 

 

Sak nr.:    

Arkiv nr.:    

Ang. forskningsgrupper i UoH-sektoren, her med fokus på økonomi og kriterier: 

 

Universitetet i Bergen, 2012 (Fra evalueringen av Det psykologiske fakultet) 

 

Økonomi:  

- tematiske forskergrupper ble opprettet på slutten av 1990-tallet, på midten av 2000-tallet 

ble det obligatorisk for alle å delta i en forskergruppe, og instituttene ble da lagt ned 

- fakultetet hadde et budsjett på 200 millioner, hvorav 36 millioner (16 %) var 

prosjektfinansiert 

- det ble gitt såkornsmidler til nye strategiske gruppesatsinger 

Kriterier: 

- publisere i internasjonale, fagfellebedømte tidsskrift 

- søke om eksterne midler, som NFR og EU 

- veilede (bachelor, master, Phd) 

- bidra i forskerutdanningen (forskerskoler) 

- forskningsformidling 

- samarbeide både lokalt, nasjonalt og internasjonalt 

 

Universitetet i Stavanger, 2010 (Fra styresak om utvikling av programområder for forskning) 

 

 Økonomi:  

- i 2009 ble det fordelt 6 millioner til programområdene, med 2 millioner til hvert av 

fakultetene 

- fakultene fordeler midler videre til programområdene, ut fra budsjettrammer og den 

aktivitet og fremdrift programområdene har 

- samlet hadde programområdene (23 stykker) en ekstern prosjektfinanisering på 123 

millioner, og per dato for saksfremlegget søknader til behandling for ytterligere 99 

millioner 

Kriterier:  

- sammenhengende forskningsprogram, med felles tema, teori, metode, problemstillinger, 

fremgangsmåter 

- minst fem medlemmer, gjerne syv eller åtte, hvor kjernen er ansatt ved UiS 

- tilstrekkelig kompetanse i dybde og bredde, planer for videre kompetanseutvikling 

- betydelig potensiale for ekstern finansiering innen sitt fagområde 

- i tillegg: programområdet skal støtte opp under programmene på master- og Phd-nivå 
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Høyskolen i Oslo og Akershus, 2013 (Fra fakultetsstyresak om FoU-organisering) 

 

Økonomi: 

- det gis strategimidler til å få etablert forskningsgrupper 

- forskningsleder får 10 % ekstra FoU-tid dersom hun ikke allerede har forskningsledelse 

som en del av stillingen sin 

- gruppen får driftsmidler (inntil 50.000), de økes (inntil 100.000) dersom det ikke skal gis 

ekstra FoU-tid til gruppelederen 

- de økonomiske tilskuddene trer i kraft når gitte kriterier for forskergruppene er innfridd 

Kriterier:  

- spesifisert tematikk, i tråd med undervisningen som tilbys, spesifiserte målsettinger, som 

kan knyttes til å få meritterende forskning for medlemmene 

- minst fem medlemmer, som bringer inn sin FoU-tid i gruppen 

- redegjørelse for posisjon i feltet og strategi for å styrke den, planer for samarbeid internt 

og eksternt, for ekstern finansiering, for publisering, strategi for kompetanseutvikling som 

innbærere merittering 

- lederen er kompetent, med 1.stilling og helst professor, har god publisering, har erfaring 

med forskningsledelse 

 

Universitetet i Tromsø, 2010 (Fra Forskningsgruppeorganiseringen ved Det 

helsevitenskapelige fakultet) 

 

Økonomi: 

- instituttene fordeler økonomiske ressurser og personalressurser ut fra tre kriterier; 

strategiske hensyn, gruppens produksjon av publikasjonspoeng og doktorgrader, og dens 

evne til ekstern finansiering  

- forskningsgruppelederen skal ha faglig strategisk innflytelse i instituttledelsen, og blant 

annet være med og fordele statsøkonomien (sammen med gruppen) 

- forskningsgruppelederens funksjon skal kunne godskrives med inntil 30 % av stillingen 

hennes, uten at forskningstid som allerede ligger i den forringes 

Kriterier:  

- medlemmene forplikter seg til å bruke mesteparten av sin forskningstid inn i gruppen, dvs. 

forskningstid > 50 % 

- gruppene skal være robuste, dvs. ha en viss størrelse, mellom 3-25 personer anbefales 

- tematisk orientert  

- strateginotat for fire år frem 

- årlig evaluering av virksomheten 

- samordne, prioritere og fremme søknader på eksterne prosjektmidler  

- veilede Phd-stipendiater  

 

Universitetet i Nordland, 2012 (Fra Kriterier og retningslinjer for sentrale FoU-midler for 

forskningsgrupper)  

 

Økonomi: 

- hver gruppe kan søke fakultetet om inntil 100.000, årlig søknadsfrist 

- forskningsgruppen prioriterer selv mellom tiltak det søkes til 

- søkes det om støtte til å arrangere vitenskapelig konferanse kan ikke beløpet overstige 

50.000, fakultetet må yte tilsvarende sum som det søkes om, og det må også søkes NFR 

om støtte til arrangementet 

(Kriterier: det som ligger på www.uin.no er knyttet til gruppenes søknad om midler internt.) 
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Universitetet i Oslo, 2005 (Fra Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet) 

 

Økonomi: 

- forskningsgruppelederen får en årlig driftsbevilgning som kompensasjon for 

lederoppgaven 

- gruppen kan nyttiggjøre seg administrative ressurser på det instituttet som oppnevnes som 

vertsinstitutt for den 

- fakultetet har en pott til drift av forskningsgruppene, og noen stimuleringsmidler  

- evalueringen i 2010 viste at administrasjon av forskningsgruppen tok mye tid og ressurser 

for lederen av vertsinstituttet, det fremgår at det krevde mer enn hva som var tenkt ved 

opprettelsen av ordningen 

Kriterier:  

- forskningsgruppene gjelder for en periode på fire år, den har årlig evaluering 

- gruppen har en plan for faglig virksomhet, og for eksternt finansiert virksomhet 

- tematiske grupper, frivillig deltakelse 

 

 

Kort oppsummering:    

 

Økonomi:  

- igangsetting: det gis strategiske midler til å få dannet forskningsgruppene 

- drift: det gis driftsmidler via fakultet og administrativ støtte gjennom institutt 

- ledelse: forskningsgruppelederen kompanseres med FoU-tid eller driftsmidler 

- opprettholdelse: det forventes at gruppen jevnlig søker og skaffer til veie ekstern 

finansiering til sine forskningsprosjekt 

Kriterier:  

- sammensetning: gitt minste og største antall medlemmer, egen forskningsleder 

- aktivitet: gruppen skal ha en plan for en viss periode fremover; den skal publisere, søke 

eksterne midler, veilede, og gruppens virksomhet skal evalueres  

- tilknytning: stort sett frivillig å delta, instituttstruktur består, medlemmene må forplikte 

seg med minimum halvparten av sin forskningstid inn i gruppen 
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Strategy for research group at Faculty for Technology and Science 
 
In order to support research even better at TekReal, we wish to focus more distinctly on 
the research groups in the faculty. The resources for research administration have been 
considerably strengthened and so has the research infrastructure. These improvements 
have so far resulted in more projects and proposals of a high quality – we think that 
TekReal has a huge potential to develop its research further with external funding, 
industrial collaboration and international networking.  
 
The administrative research support persons are; Tonje Sti, Emma Hornemann, Katarina 
Pätzold, Line Hammarlund, Victoria Belous and Søren Kragholm.  
 
 
Template: 
The research group includes university employees, externally funded researchers and 
external researchers from Teknova, Agderforskning, industry etc. 
 
 
1. Main goal (long-term) 
 
2. Sub-goal for 2014 
 
(PhD dissertations, publications, projects, external funding, recruitment, external 
collaboration, student involvement) 
 
3. Research focus 
 
4. Anchoring in the faculty strategy, including lab use and infrastructure 
 
5. Proposal plan for 2014/funding plan 2014 
 
6. Projects 
 
Project 1: Title  
Main goal (long-term) – strategic link 
Sub-goal for the project 
Funding plan 
Partners 
 
Project 2: Title  
Main goal (long-term) – strategic links 
Sub-goal for the project 
Funding plan 
Partners 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2013/2414 

Saksbeh: Hilde Daland 

Dato: 19.09.2013 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

37/13 Det sentrale forskningsutvalget 26.09.2013 

 

Forskningsstøtte til ph.d.-kandidater fra universitetsbiblioteket (UB) 
 

Økt gjennomstrømning av ph.d.-kandidater har fått økt fokus både sentralt ved 

kunnskapsdepartementet (St.meld. nr. 35 (2001-2002)) og internt ved UiA. Effektivisering av 

informasjonsinnhenting og andre bibliotektjenester vil kunne bidra til dette. Det er ønskelig at 

universitetsbiblioteket (UB) sine tjenester og produkter markedsføres på en slik måte at ph.d.-

kandidater og andre forskere kjenner til de tilbudene som er relevante for dem.  

 

Utvalgets diskuteres til diskusjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Utformes i lys av utvalgets diskusjon. 

 

Simone Heinz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksfremlegg 
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Våren 2012 ble det nedsatt en arbeidsgruppe ved UBA bestående av Linda Östlundh, Ragnhild 

Elise Storlie og Hilde Daland.  

 

Gruppen anbefalte at det skulle arbeides videre med å: 

 

 Sette UBs forskningsstøtte i system på en slik måte at den effektiviseres og gjøres 
mindre personavhengig.  

 Dokumentere UBs forskningsstøtte slik at en nyansatt på enkel måte kan følge opp 
forskningsstøtte for instituttet man er fagansvarlig for.  

 Formulere et minstekrav til forskningsstøtte fra fagansvarlige bibliotekarer slik at 
støtten blir mindre personavhengig og mer enhetlig.  

 Profilere og markedsføre forskningsstøtte på en slik måte at tilbudet gjøres kjent 
for UiAs forskere, også på våre nettsider.  

 

 

Våren 2013 ble det nedsatt en ny arbeidsgruppe bestående av Terje Fredwall og Hilde Daland 

for å arbeide videre med de anbefalte punktene. Resultatet er et strategidokument for 

videreutvikling av forskningsstøtte (vedlegg 1)og et dokument som skal deles ut til alle nye 

ph.d-kandidater i løpet av de fire første ukene av ph.d.-perioden (vedlegg 2). Dette dokumentet 

skal også oversettes til engelsk.  
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VEDLEGG 1 
 
Kvalitetssikret forskningsstøtte til Ph.d.-kandidatene. 
Universitetsbibliotekets forskningsstøttestrategi 2013-2015 
 

Bakgrunn og faglig forankring 

Som universitetsbibliotek skal vi oppfattes som og være en aktiv bidragsyter til forskning og 

undervisning ved Universitetet i Agder (UiA). Vi skal delta i kunnskapsutviklingen. Vi skal gi 

forskningsstøtte til vitenskapelig personale. Vi skal ha nær kontakt med fagmiljøene, og vi skal 

synliggjøre bibliotekets innhold og tjenester gjennom markedsføring og profilering. Grunnlaget 

for dette arbeidet er lagt i bibliotekets strategiplan UBA 2015, der service, kvalitet, 

profesjonalitet og engasjement løftes frem som sentrale kjennetegn. 

Universitetsbibliotekets forskningsstøttestrategi er utarbeidet for å konkretisere, 

kvalitetssikre og styrke hva vi mener med bibliotekets forskningsstøtte til ph.d.-kandidater. 

Dokumentet skal være retningsgivende for vårt arbeid med denne forskningsstøtten i perioden 

2013 til 2015. Det skal være bibliotekets redskap for å sikre at ph.d.-kandidatene får reell tilgang 

til informasjon om hvilke forventninger de kan ha til bibliotekets tilbud. Og det skal gi de ulike 

målgruppene en felles forståelse av hvilke mål og hvilket ansvar som knyttes til et slikt tilbud. 

På den måten ønsker vi å bidra til at ph.d.-kandidatene kan drive selvstendig forskning av god 

kvalitet.  

 

Hovedmål 

Universitetsbiblioteket skal gjennom planlagt og tilrettelagt formidlingsvirksomhet gi en 

relevant, oversiktlig og samordnet forskningsstøtte til ph.d.-kandidatene ved Universitetet i 

Agder. 

 

Målgrupper 

 Universitetsbibliotekets ledelse. 
 Fagansvarlige bibliotekarer. 
 Andre ansatte ved universitetsbiblioteket. 
 Leder av ph.d.-programmene ved UiA. 
 Ph.d.-kandidater. Med en ph.d.-kandidat forstår vi i dette dokumentet alle 

personer som enten: a) er tatt opp ved ett av UiAs ph.d.-programmer; eller b) er 
ansatt ved UiA og er tatt opp ved et eksternt ph.d.-program i Norden.  

 

 

 

Handlingsplan for perioden 2013-2015 

For at universitetsbiblioteket på en best mulig måte skal nå strategiens hovedmål, vil vi i 

perioden 2013-2015 vektlegge følgende tre delmål: 

 

 

Delmål 

1. Universitetsbiblioteket skal etablere, formidle, synliggjøre en 
serviceerklæring til ph.d.-kandidatene som konkretiserer hvilke 
forventninger de kan ha til forskningsstøtte fra biblioteket.  
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2. Forventningene i serviceerklæringen skal uttrykke et relevant, oversiktlig og 
samordnet tilbud til ph.d.-kandidatene, uavhengig av hvilket ph.d.-program 
de er tilknyttet.  

 

 

3. Universitetsbiblioteket skal sørge for at fagansvarlige bibliotekarer har den 
nødvendige kompetanse og de nødvendige ressurser som skal til for å 
oppfylle forventningene i serviceerklæringen. 
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VEDLEGG 2 

Vi støtter deg i din forskning  
 

Universitetsbiblioteket i Agder er mer enn et rom for 300 000 bøker. Vi arbeider også aktivt for 

at du som ph.d.-kandidat skal kunne drive selvstendig forskning av god kvalitet. For å tilby best 

mulig forskningsstøtte, har alle ph.d.-programmene ved universitetet en egen fagansvarlig 

bibliotekar. Denne fagansvarlige bibliotekaren har kompetanse i informasjonsressurser innen 

ditt fagområde og er den personen du kan kontakte hvis du har spørsmål omkring 

forskningsprosjektet ditt. 

 

Fagansvarlig bibliotekar kan hjelpe deg med: 

 
… å finne frem til allerede publisert forskning. 

Universitetsbiblioteket gir deg tilgang til en rekke fagspesifikke og tverrfaglige databaser. Vi tilbyr 

veiledning på hvilke databaser som kan være relevante for ditt forskningsprosjekt, hvordan du kan sette 

opp gode litteratursøk, og hvordan du kan holde deg oppdatert på ny forskning innenfor ditt fagfelt. 

 

… å håndtere referansene dine på en enkel måte.  

EndNote er et referansehåndteringsprogram som lagrer referansene dine i et eget filbibliotek. 

Programmet setter inn referanser i løpende tekst og lager litteraturliste. Universitetsbiblioteket tilbyr 

opplæring og brukerstøtte i EndNote. 

 

… å komme i gang med spørreundersøkelser. 

Universitetet tilbyr lisens til et webbasert spørreundersøkelsesverktøy med gode muligheter for design, 

datainnsamling og analyse. Undersøkelsen opprettes elektronisk og kan sendes ut som for eksempel brev 

eller e-post. Universitetsbiblioteket formidler opplæring og brukerstøtte. 

 

... å velge relevante publiseringskanaler.  

Universitetsbiblioteket tilbyr hjelp og råd i valg og vurdering av publiseringskanaler. Det kan for 

eksempel gjelde spørsmål om hvordan publiseringsavgifter kan dekkes, hvordan ulike tidsskrifter, serier 

og forlag gir uttelling i finansieringssystemet, og om tidsskriftet regnes som viktig innen fagfeltet målt 

etter såkalt ”impact factor”. 

 

… å synliggjøre forskningen din. 

Universitetet har et open-access-arkiv for vitenskapelige publikasjoner, kalt AURA (Agder University 

Research Archive). Dette kan gjøre forskningen din lettere tilgjengelig og mer synlig. 

Universitetsbiblioteket kan hjelpe deg å deponere dine publikasjoner i AURA. Vi kan også bidra med råd 

og tips til synliggjøring av forskning på sosiale medier og andre nettkanaler. 

 

… sluttfasen av avhandlingen. 

Universitetsbiblioteket gir hjelp og råd i sluttfasen av avhandlingsarbeidet ditt. Vi kjenner blant annet til 

hvilke maler som gjelder for publisering og gir deg ISSN- og ISBN-nummer. 

 

… å dokumentere forskning og formidling i Cristin. 

Cristin er et felles system for registrering og rapportering av forskning og formidling. Hvert fakultet har 

egne superbrukere på Cristin. Universitetsbiblioteket kan bistå med hjelp og rådgivning dersom 

superbrukerne ikke kan svare. 
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