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Medlem af en faggruppe
Forsknings- og Innovationsstyrelsen har nedsat en række udvalg til udvikling af
forskningskvalitetsindikatoren. Der er nedsat en Styregruppe, et Fagligt Udvalg
og et Teknisk Udvalg. Fagligt Udvalg skal indstille forslag om lister over tidsskrifter og forlag, som skal indgå i indikatoren – de såkaldte autoritetslister. Det
er derfor blevet besluttet, at nedsætte et stort antal faggrupper bestående af forskere, som skal bistå Fagligt Udvalg i arbejdet med autoritetslisterne.
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Faggruppernes rolle og opgaver
Faggruppernes arbejde er af afgørende betydning for udviklingen af kvalitetsindikatoren. Det er faggruppernes opgave at indstille tidsskrifter og forlag, som i
sidste instans skal give udtælling i en samlet finansieringsmodel.
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Som medlem af en faggruppe skal man gennemgå lister over tidsskrifter inden for
sit eget felt og vurdere, hvorvidt de skal være med på de danske autoritetslister
eller ej. Der tages konkret udgangspunkt i de norske autoritetslister. De er udarbejdet af ca. 70 faggrupper i Norge i forbindelse med udviklingen af deres model
for forskningsfinansiering. De norske lister er inddelt i fagområder, så hver faggruppe kan nøjes med at få de fagområder, som ligger inden for medlemmernes
fagområde. Derudover får man en liste over tidsskrifter, som er indekseret i
Thomson ISI, nærmere bestemt National Science Indicators. Denne liste er også
inddelt i fagområder, men på en anden måde end den norske liste. Endelig får
medlemmerne af faggrupperne en liste over tidsskrifter, som er udvalgt til European Reference Index for the Humanities (ERIH). Denne liste vil selvfølgelig være mest relevant for de faggrupper, som dækker de humanistiske fagområder.
Øvelsen går ud på, at gennemgå den norske liste med henblik på fravalg, gennemgå de øvrige lister med henblik på tilvalg, og dernæst overveje, om der
mangler tidsskrifter og forlag, som ikke fremgår af nogle af listerne. Hver gang
der foretages til- eller fravalg, skal disse fagligt begrundes, således at Fagligt Udvalg har mulighed for at vurdere faggruppernes indstillinger.
Som medlem af en faggruppe skal man være villig til at påtage sig opgaven som
formand for gruppen. Formændene for hver enkelt faggruppe fungerer som kontaktpersoner for Forsknings- og Innovationsstyrelsen, og har det endelige ansvar
for tilbagemeldingen til styrelsen, når faggruppen er færdig med arbejdet med autoritetslisterne. Der vil blive udarbejdet en konkret brugsvejledning til arbejdet
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med angivelse af, hvordan Forsknings- og Innovationsstyrelsen ønsker tilbagemelding og i hvilket format osv.
Til hjælp for faggruppernes arbejde vil der desuden blive udarbejdet en definition
af fagfællebedømmelse, samt en definition af hvilke publikationsformer, som
skal indgå i indikatoren. Disse definitioner udstikker retningslinjerne for, hvordan faggrupperne skal vurdere, om et tidsskrift eller forlag har rutiner for fagfællebedømmelse, og hvordan forskellige publikationsformer skal vurderes i indikatoren.
Stormøde
Som opstart på arbejdet med autoritetslisterne inviteres faggrupperne, Fagligt
Udvalg, Teknisk Udvalg, Rektorkollegiet og dekanerne til et informationsmøde,
hvor principperne for arbejdet med forskningskvalitetsindikatoren bliver gennemgået. Dette er den overordnede kontekst inden for hvilken faggrupperne skal
arbejde med autoritetslisterne. Desuden vil styrelsen redegøre for retningslinjerne
for arbejdet i faggrupperne. Et af formålene med stormødet er, at opstarte faggruppernes arbejde. Der vil blive arrangeret gruppeseancer, hvor faggrupperne
kan mødes og som minimum udarbejde en tidsplan for de 3 ugers arbejde. Hvis
tiden tillader, vil det også være muligt at påbegynde det konkrete arbejde med at
gennemgå listerne allerede på mødet. Det er derfor af afgørende betydning, at så
mange som muligt deltager i stormødet. Det er helt op til faggrupperne at planlægge forløbet af de 3 ugers arbejde med autoritetslisterne. Antallet af møder,
koordinering mellem medlemmerne osv. er således faggruppernes eget ansvar.
Færdiggørelse af autoritetslisterne
Faggruppernes vurderinger af autoritetslisterne vil blive indstillet til Fagligt Udvalg og i sidste instans til Styregruppen og Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
De vil blive indarbejdet i Teknisk Udvalgs arbejde med den centrale database
over forskningspublikationer i Danmark. Autoritetslisterne udgør på denne måde
kernen i forskningskvalitetsindikatoren.
Det er ikke meningen, at faggrupperne skal opløses, når arbejdet med de første
autoritetslister er afsluttet i december 2007. Faggrupperne kan senere spille en
afgørende rolle i arbejdet med at niveauinddele autoritetslisterne efter Fagligt
Udvalgs retningslinjer. Dette arbejde skal dog først gøres i løbet af 2008. Endelig
vil faggrupperne skulle indgå i den løbende opdatering og revision af listerne,
som skal foregå hvert år
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