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Tiltaksplan for å styrke publisering av artikler av høy kvalitet
Med styrets tilslutning i møtet 10. juni 2015

1. Stimulere til støtteordninger gjennom de fakultære forskergruppene
Fakultetet etablerte fra 01.01.2015 en ordning hvor de fakultære forskergruppene overføres
produksjonsmidler for publisering på nivå 2 samt publisering av artikler på nivå 1 med ISI
indeks >= 1. Det er ønskelig å beholde denne ordningen over minimum en tre-års periode for
å se om dette genererer en økning av aktivitet av publisering i den ønskede retningen.
2. Styrke forskningssamarbeid på fakultetet
De fakultære retningslinjene for forskergrupper er ment å stimulere til samarbeid mellom
fakultetets forskere på tvers av forskergrupper. Det er lagt inn at forskingsprosjekter (NFR,
EU, NordForsk) sendt inn av forskere på tvers av forskergrupper skal gi full uttelling i begge
forskergrupper knyttet til produksjonsmidler.
3. Gjøre tidsskrift med høy kvalitet bedre kjent
Fakultetet vil gjøre tidsskrift på nivå 2, ISI registrerte tidsskrifter og tidsskrifter med høyt
siteringspotensial internasjonalt innenfor utdanningsvitenskap mer kjent bl.a. gjennom
samarbeid med Nasjonalt fagråd i utdanningsvitenskap og en generell bevisstgjøring hos
fakultetets forskere (inkl. bruk av Open Access).
4. Fortsette ledertrykket
Fakultetet vil fortsette ledertrykket knyttet til publisering ved publiseringsanalyser, ved at
publisering tas i medarbeidersamtaler, fungerer som kriterium for søknader knyttet til
forskningsfri, særlige stimuleringsmidler etc på enhetsnivå. I tillegg bør man diskutere og
avklare forskningsambisjoner og hvilke andre forskningsrelaterte bidrag forskerne står for
gjennom for eksempel redaktørarbeid for referee-tidsskrifter etc. Neste skritt vil være å
konkretisere hva som skal til for at enhetene skal nå målsetningene sine og vise frem
forskningsmiljøene sine på en god måte.
5. Strategisk bruk av professor II stillinger
Fakultetet vil fokusere enda mer på en strategisk bruk av professor II stillinger som inkluderer
at deres arbeidsoppgaver knyttes til publiseringsstøttende aktiviteter som for eksempel
tekstkommentering og veiledning i forskergruppene. Fakultetet vil således jevnlig vurdere
behovet for nye professor II-tilknytninger i lys av områder som bør styrkes.
6. Fokus på ph.d. kandidatene
Fakultetet vil ha et styrket fokus på rekruttering av de best egnede ph.d. kandidatene samt
stimulere flere ph.d.-kandidater til å velge artikkelbasert avhandling, såfremt tematikken
egner seg. Det vil være viktig å tenke design i tilknytning til dette. I tråd med anbefalingene
fra oppfølgingsgruppen etter Strategic Advisory Board for forskningskvalitet, vil vi vurdere
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om kriteriene for artikkelbaserte avhandlinger bør justeres slik at de i mest mulig grad
fremmer forskningskvalitet fremfor publiseringskvantitet.

7. Fokus på rekruttering innen gruppen vitenskapelige ansatte.
Fakultetet vil ha et styrket fokus på rekruttering av personer med stort potensial for
internasjonale høykvalitetspubliseringer, spesielt når det gjelder faste vitenskapelige stillinger.
Dette innebærer også et større fokus på internasjonal rekruttering og å utlyse stillinger på en
slik måte og med en bredde som gjør at vi får et størst mulig utvalg av relevante kandidater,
også internasjonale.
8. Økt synliggjøring på nett av forskere med publisering i kvalitativt gode tidsskrift
Fakultetet vil i samarbeid med enhetene etablere rutiner for kunne presentere publiseringer i
særlig kvalitativt gode tidsskrift.
9. Karriereplaner.
I tråd med anbefalingene fra oppfølgingsgruppen etter Strategic Advisory Board for
forskningskvalitet vil fakultetet ha et spesielt fokus i tiden som kommer for å utvikle
karrierestrategier som inkluderer publiseringsplaner for tidlig-karriere forskere, fra ph.d. og
fram til professornivå.
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