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Emne: Indstilling af medlemmer af faggrupper for bibliometriske forskningsindikatorer
Hermed tilsendes liste over fagområder, indenfor hvilke der skal udarbejdes autoritetslister til brug
for bibliometriske forskningsindikatorer. For hvert fagområde nedsættes en faggruppe.
Hvert universitet kan indstille et eller flere medlemmer til hver faggruppe. Ved indstilling af flere
medlemmer til en faggruppe bedes anført prioritering af disse. Det opfordres til så vidt muligt at
indstille personer, der er parat til eventuelt til at påtage sig formandskab for en faggruppe, og
dermed kontaktperson til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, samt ansvarlig for tilbagemelding til
denne vedrørende faggruppens indstillinger. Formålet med faggrupperne er at få dækket alle
fagområder så fagligt bredt som muligt.
Universiteternes indstillinger skal være Rektorkollegiets Sekretariat i hænde senest torsdag d. 18.
oktober på vedhæftede indstillingsark. Der skal kun indsendes ét ark pr. universitet.
Rektorkollegiets Forretningsudvalg fastlægger på baggrund af indstillingerne faggrupperne på sit
møde torsdag d. 25. oktober. Af hensyn til tidsplanen er det vigtigt, at indstillingsarket anvendes og
udfyldes i sin helhed. Ydermere vil der for hver kandidat kunne vedlægges et CV på højest én side.
Dette skal anføres med et nummer ud fra en universitetsspecifik nummerserie, der er anført
nedenfor, således at der på indstillingslisten og på CV noteres samme CV-nr..
Arbejdet i faggrupperne indledes med et stormøde i uge 46 for alle faggrupper, Fagligt Udvalg,
Teknisk Udvalg, Rektorkollegiet samt dekaner. Arbejdet med indstilling af autoritetslister forventes
afsluttet i uge 49. Endelige autoritetslister vedtages af Fagligt Udvalg og godkendes af styregruppen
i uge 51. Det eventuelle videre arbejde med niveaudeling forventes at forløbe over forår / sommer
2008.
For spørgsmål vedrørende indstilling til faggrupper eller processen generelt kontakt
specialkonsulent Rune Heiberg Hansen på tlf.: 33 92 54 06 eller mail: rh@rks.dk.
Indstillinger skal sendes til faggrupper@rks.dk.
Nummerserier til CV’er:

AAU: AAU1 til AAU200
AU: AU1 til AU200
CBS: CBS1 til CBS200
DTU: DTU1 til DTU200
KU: KU1 til KU200
ITU: ITU1 til ITU200
RUC: RUC1 til RUC200
SDU: SDU1 til SDU200
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