UNI
AARHUS
VESITET
TIL FORSKERE

Alt du skal vide om inddatering til

PURE

Hvor mange
informationer skal
du sende til os?
Hvis du er i tvivl om,
hvilke informationer din indtaster har
brug for, for at indtastet korrekt i PURE,
kan du finde oplysninger om dette på
side 5 og frem.

terne, som du
kan se herunder.
På forhånd tak
for hjælpen.
Med venlig hilsen
Bente

Hvorfor er det vigtigt
at inddatere i PURE?
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Publikationer
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S.
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Aktiviteter
S.
14

15

Publikationer som
ikke udløser point,
skal selvfølgelig også
tastes ind.

Priser

S.

Presse/medie
S.
16

Du kan på dette link
læse mere om hvilke
specifikke tidsskrifter
der udløser point
(kopier linket til din
browser)

https://ufm.dk/forskning-og- innovation/
statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/BFI-lister/
bfi- listen_for_serier_2018.pdf

S.

Husk at registreringen af publikationer
ligger til grund for
tildeling af midler til
AU og det er derfor
vigtigt, at alle publikationer, der udløser
point i Den bibliometriske forskningsindikator, registreres
korrekt i PURE.

(indtaster for
FOOD-Foulum og
FOOD-Aarslev)

De forskellige typer
af indtastninger er
inddelt i overskrif-

Projekter
2

Hvordan tjekker du,
hvilke publikationer
du har liggende
i PURE?
Myndighedsrådgivningsogaver
Husk også, at myndighedsrådgivningsopgaver også skal
registreres i PURE.

Vi vil så sende det
videre til DCA, der
dernæst skal afklare
med FVM, om der
for det enkelte notat
Skulle du derfor ligge er forhold i den
inde med viden om
politisk/adminisnotater, udredninger trative behandling
og høringssvar, der er af svaret der gør, at
afgivet som led i my- myndighederne ønndighedsrådgivning sker offentliggørelse
på jordbrugs- og
udsat.
fødevareområdet,
må du meget gerne
melde det ind til os.

Data som er vigtige
for vores KPI’er
de publikationer og
aktiviteter, som bør
registreres i PURE.

Råd, nævn og udvalg er også vigtigt
at få i PURE
Husk også at tjekke
om dine aktiviteter er
tastet ind.
Her er det især
vigtigt, at deltagelse
i råd, nævn, udvalg
m.m. også er opdateret og at dine
review på artikler er

tastet ind.
Derfor er det en god
ide via din hjemmeside, at tjekke
hvilke aktiviteter der
er tastet ind på din
person.

De aktiviteter/
publikationer, som
bidrager til KPI 9, er
markeret med fed og
lyseblå.

VESI
US

Husk også at indberette aktiviteter og
publikationer som
bidrager til FOOD’s
institutspecifikke Key
Performance Indicators (KPI 9) som drejer sig om ’Kommunikationsaktiviteter til
industri og samfund’.
Du kan finde dem på
de næste sider i skemaet, som viser alle

Dine publikationer
ahead of print, udgtjekkes nemmest ved ivet).
at tjekke din personlige hjemmeside på Hvis din publikation
blot er ”submitted”,
www.au.dk, klikke på vil den sandsynligfanen ”publikationer” vis ikke være synlig, men kan godt
og her tjekke, at
alligevel være tastet
alle dine publikai systemet og blot
tioner er synlige og
ligge usynlig for alle
har den rette status
andre.
(accepteret, E-pub
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Publikationer

Publikationer
- Hvilke data skal du aflevere til os?
Bidrag til tidsskrift/konferencebidrag
i tidsskrift/ Bidrag til avis
•

Publikationstype
(Tidsskriftartikel, Konferenceartikel,
Letter, Review, Anmeldelse, Leder,
Kommentar/debat, Konferenceabstract i tidsskrift, Bidrag til avis –
Avisartikel, Bidrag til avis – kronik,
Bidrag til avis – anmeldelse, Bidrag
til avis – kommentar/debat)

Bog/antologi/afhandling/rapport
•

Publikationstype
(Bog, Antologi, Rapport,
Doktordisputats, Ph.d.-afhandling
Kompendium/lecture notes, Review,
Videnskabeligt review)

•

Publikationsart
(forskning, formidling, undervisning)

•

Publikationens status og dato
(Under udarbejde, afsendt,
accepteret/in press, E-pub ahead of
print, udgivet, ikke udgivet)

•

Publikationsart
(forskning, formidling eller
rådgivning)

•

Peer-review/Ikke peer-review

•

Titel

•

Publikationens status og dato
(Under udarbejde, afsendt
accepteret/in press, E-pub ahead
of print, udgivet, ikke udgivet)

•

Sideantal

•

Forfattere
(+affiliering på forfatterne)

•

Titel

•

Rekvirent
(hvis der er sådan en)

•

Sidetal og/eller artikelnummer

•

•

Forlag

Forfattere
(+affiliering på forfatterne)

•

Evt. vol/bind/udgave

•

Navn på tidsskrift

•

ISBN
(evt. både trykt og elektronisk ISBN)

•

Vol./nr.

•

Titel på bogserien hvis det er en del
af en serie

•

Fil, link eller DOI

•

Projekt hvis bidraget er tilknyttet
eller omhandler et projekt

•

Begivenhed hvis publikationen er
brugt i forbindelse med det: Titel,
dato, sted, by, land, evt. link/fil til/om
begivenheden

•

DOI hvis muligt, dokument
eller link til artiklen

•

Projekt hvis bidraget er tilknyttet
eller omhandler et projekt

•

Begivenhed hvis publikationen er
brugt i forbindelse med det: Titel,
dato, sted, by, land, evt. link/fil til/om
begivenheden
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Publikationer

Working paper

Udredning/notat

•

Publikationsart
(forskning, undervisning
eller rådgivning)

•

Publikationstype
(Faglig redegørelse, Besvarelse
af spørgsmål/høringer)

•

Publikationens status og dato
(Under udarbejde, afsendt,
accepteret/in press, E-pub ahead
of print, udgivet, ikke udgivet)

•

Peer review/ikke peer review

•

Publikationens status og dato
(Under udarbejde, afsendt,
accepteret/in press, E-pub ahead
of print, udgivet, ikke udgivet)

•

Titel

•

Sidetal

•

Titel

•

Forfattere
(+affiliering på forfatterne)

•

Sidetal

•

Forfattere
(+affiliering på forfatterne)

•

Forlag, evt. vol./bind/udgave

•

ISBN
(evt. både trykt og elektronisk ISBN)

•

Redegørelse
(sags nr. Fil nr. og sag dato)

•

Titel på bogserien hvis det er en
del af en

•

Navn på rekvirent

•

Titel på bogserien hvis det er
en del af en

•

Dokument eller link

•

Projekt hvis bidraget er tilknyttet
eller omhandler et projekt

•

Dokument eller link

•

Evt. projekt som er knyttet til
publikationen

•

Begivenhed hvis publikationen er
brugt i forbindelse med det:
Titel, dato, sted, by, land, evt. link/fil
til/om begivenheden

Bemærk: Ved udredninger/notater sender
vi videre til DCA, som står for indtastningen
og de kontakter jer evt. for yderligere oplysninger
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Publikationer

Bidrag til bog/antologi/rapport/
proceeding
•

Publikationstype
(Bidrag til bog/antologi, Konfeencebidrag i proceedings, Bidrag
til rapport, Encyclopædiartikel,
Kommentar, Forord/efterskrift,
Bidrag til kompendium/lecture
notes, Konferenceabstract i proceedings, Letter, kommentar, debat,
Review, Videnskabelig anmeldelse)

•

Publikationsart
(forskning, formidling, undervisning)

•

Publikationens status og dato
(Under udarbejde, afsendt,
accepteret/in press, E-pub ahead
of print, udgivet, ikke udgivet)

•

Projekt hvis bidraget er tilknyttet
eller omhandler et projekt

•

Begivenhed hvis publikationen er
brugt i forbindelse med det: Titel,
dato, sted, by, land, evt. link/fil til/om
begivenheden

Konferencebidrag
•

Publikationstype
(Poster, Konferenceabstrakt til
konference, Paper)

•

Publikationsart
(forskning, formidling eller
rådgivning)

•

Rekvirent
(hvis der er sådan en)

Publikationens status og dato
(under udarbejde, afsendt,
accepteret/in press, E-pub ahead
of print, udgivet, ikke udgivet)

•

Titel

•

Værtspublikationens tite

•

Antal sider

•

Forlag, evt. vol./bind/udgave

•

•

Værtspublikationens redaktører

Forfattere
(+affiliering på forfatterne)

•

ISBN
(evt. både trykt og elektronisk ISBN)

•

Fil eller link til bidraget

•

Evt. projekt som er knyttet til
publikationen

•

Begivenhed hvis publikationen er
brugt i forbindelse med det: Titel,
dato, sted, by, land, evt. link/fil til/om
begivenheden

•

Titel på kapitlet/bidraget

•

Sidetal

•

Kapitel

•

Artikelnummer

•

Forfattere
(+affiliering på forfatterne)

•

•
•

Titel på bogserien hvis det er en del
af en serie
Fil, link eller DOI
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Publikationer

Bidrag til udredning/notat

Patent

•

•

Publikationstype
(Patent)

•

Publikationens status og dato
(Under udarbejde, afsendt,
accepteret/in press, E-pub ahead
of print, udgivet)

•

Titel

•

Forfattere
(+affiliering på forfatterne)

Publikationstype
(Bidrag til faglig redegørelse, Bidrag
til besvarelse af spørgsmål/høringer)

•

Peer review/ikke peer review

•

Publikationens status og dato
(Under udarbejde, afsendt,
accepteret/in press, E-pub ahead
of print, udgivet, ikke udgivet)

•

Titel

•

Sidetal

•

IPC eller PCT nummer

•

Forfattere
(+affiliering på forfatterne)

•

Prioritetsdato

•
•

Prioritetsnummer

Redegørelse
(Sag nr., Fil nr. og sagsdato)

•

Dokument eller link

•

Navn på rekvirent

•

Projekt hvis bidraget er tilknyttet
eller omhandler et projekt

•

Titel på bogserien hvis det er
en del af en

•

Dokument eller link

•

Projekt hvis bidraget er tilknyttet
eller omhandler et projekt

Bemærk: Vi sender videre til DCA, som står
for indtastningen og de kontakter jer evt. for
yderligere oplysninger
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Publikationer

Bidrag der ikke har en tekstform

Andet

•

Publikationstype
(Softwareprogram, Datasæt,
Interaktiv produktion, Lyd og/eller
billedproduktion (digital), 2D/3D
(Fysisk produkt) software)

•

Beskriv hvilken type bidrag det er

•

Publikationstype
(udgivelser på nettet – net –
publikation, andet bidrag)

•

Publikationsart
(forskning, formidling, undervisning
eller rådgivning)

•

Publikationsart
(forskning, formidling,
undervisning eller rådgivning)

•

Publikationens status og dato
(Under udarbejde, afsendt,
accepteret/in press, E-pub ahead
of print, udgivet, ikke udgivet)

•

Publikationens status og dato
(Under udarbejde, afsendt,
accepteret/in press, E-pub ahead
of print, udgivet, ikke udgivet)

•

Titel

•

Titel

•

Udgivelsesmedie og/eller størrelse

•

Forfattere
(+affiliering på forfatterne)

•

Forfattere
(+affiliering på forfatterne)

•

Evt. sider

•

Evt. kort beskrivelse af udgivelsen

•

Forlag, evt. vol./bind/udgave

•

Dokument eller link

•

ISBN
(evt. både trykt og elektronisk ISBN)

•

Projekt hvis bidraget er tilknyttet
eller omhandler et projekt

•

Titel på bogserien hvis det er
en del af en

•

Dokument eller link

•

Projekt hvis bidraget er tilknyttet
eller omhandler et projekt

•

Relationer
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Aktiviteter

Aktiviteter
- Hvilke data skal du aflevere til os?
Udgivelse af peer–review og redaktionelt arbejde

Deltagelse i eller arrangement af en
begivenhed

•

Aktivitetstype
(Redaktør af tidsskrift,
serie, uafsluttet antologi/
samleværk, peer reviewer/
fagfællebedømmer af 		
manuskripter)

•

Titel på begivenhed

•

Beskrivelse af begivenheden
(hvor foredraget er brugt (Titel, dato,
sted, by, land, evt. link/fil til/om
begivenheden)

•

Aktivitetsart
(Forskning, formidling)

•

•

Titel på tidsskrift, serie, antologi/
samleværk, temanummer

Aktivitetstype
(Deltagelse i eller organisering af
konference. Deltagelse i eller
organisering af workshop,
seminar eller kursus

•

Personer

•

Periode

•

Rolle
(fagfællebedømmer eller redaktør)

•

Personer

•

Filer eller link hvis det findes

•

Dato eller Tidsperiode
•

•

Relationer
(hvis der f.eks. er tilknytning til andre
publikationer eller projekter som
ligger i pure)

Relationer
(hvis der f.eks. er tilknytning til andre
publikationer, projekter eller presse/
medie som ligger i pure)

• Filer eller link hvis det findes
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Aktiviteter

Tale eller præsentation

Rådgivning

•

Aktivitetstype
(Foredrag og mundtlige bidrag)

•

Hvem er konsulentarbejdet
udført for?

Titel

•

Titel på aktiviteten

Begivenhed hvor foredraget
er brugt
(Titel, dato, sted, by, land, evt. link/fil
til/om begivenheden)

•

Beskrivelse af aktiviteten

•

Aktivitetstype (Rådgivning)

•

Dato/periode

•

Personer

•

Filer eller link hvis det findes

•

Relationer
(hvis der f.eks. er tilknytning til andre
publikationer, projekter eller presse/
medie som ligger i pure)

•
•

•
•

Personer
Rolle
(foredragsholder, oplægsholder,
paneldeltager, andet)

•

Dato/periode

•

Filer eller link hvis det findes

•

Relationer
(hvis der f.eks. er tilknytning til andre
publikationer, projekter eller presse/
medie som ligger i pure)

Medlemskab - typer
•

Titel på begivenheden, ekstern
organisation etc.

•

Aktivitetstype
(Medlemskab af udvalg, råd og
nævn, forskningsnetværk, styrelse
i virksomhed eller organisation,
bedømmelsesudvalg)

•

Beskrivelse af medlemskabet

•

Personer

•

Dato eller tidsperiode

•

Filer eller link hvis det findes

•

Relationer
(hvis der f.eks. er tilknytning til andre
publikationer, projekter eller pesse/
medie som ligger i pure)
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Aktiviteter

Besøg ved en ekstern akademisk
institution
•

Navn på besøgte organisation

•

Beskrivelse af besøget

•

Dato/periode

•

Personer

•

Rolle (gæsteforsker eller
gæsteunderviser)

•

Begivenhed
(Titel, dato, sted, by, land, evt. link/fil
til/om begivenheden, hvis der var
en sådan tilknyttet)

•

Filer eller link hvis det findes

•

Relationer
(hvis der f.eks. er tilknytning til andre
publikationer eller projekter som
ligger i pure)

Ekstern undervisning og eksamen
•

Titel / overskrift på eksamen/
undervisning
(master, ph.d. etc.)

•

Dato/periode

•

Person

•

Organisation
(hvor eksamen/undervisning
fandt sted)

•

Filer eller link hvis det findes

•

Relationer
(hvis der f.eks. er tilknytning til andre
publikationer eller projekter der
ligger i pure)

Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter
•

Aktivitetstype
(eksempelvis Gæsteophold ved
andre institutioner, ekstern under
visning og censoraktivitet,
rådgivnings- og konsulentvirksomhed, andet f.eks. mundtligt indlæg
ved møde med industri, workshop,
seminar, kursus, åbent-hus)

•

Titel

•

Eksterne organisationer som er
tilknyttet

Vært for en besøgende - typer
•

Navn på den besøgende

•

Evt. beskrivelse af besøget

•

Dato/periode

•

Vært

•

Evt. begivenhed
(Titel, dato, sted, by, land, evt. link/fil
til/om begivenheden)

•

Dato/periode

•

Filer eller link hvis det findes

•

Person

•

Relationer
(hvis der f.eks. er tilknytning til andre
publikationer eller projekter der
ligger i pure)

•

Filer eller link hvis det findes

•

Relationer
(hvis der f.eks. er tilknytning til andre
publikationer eller projekter der
ligger i pure)

•

Synlighed (må projektet være
synligt på hjemmesiden)
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Priser

Priser
- Hvilke data skal du aflevere til os?
Priser
•

Titel på den pris du har modtaget

•

Beskrivelse evt. af prisen

•

Dato
(den dato den blev tildelt)

•

Grad af anerkendelse
(National eller international)

•

Tildelende organisation

•

Tildelt ved hvilken begivenhed

•

Prismodtager

•

Evt. link til information om pris eller
prisuddelingen
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Presse/medie

Presse/medie
- Hvilke data skal du aflevere til os?
Presse/medie
•

Titel

•

Personer
(+affiliering på forfatterne)

•

Dato

•

Link/URL

•

Mediets navn

•

Medietype
(Udgivelse i radio, tv, på internet,
trykt medie, eller evt. andet)

•

Forfatter / producer

•

Varighed/længde/størrelse

•

Dokument eller link

•
Projekt hvis bidraget er tilknyttet
eller omhandler et projekt
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Projekter

Projekter
- Hvilke data skal du aflevere til os?
Projekter
•

Projekt typer
(Forskning, rådgivende projekt,
andet)

•

Titel

•

Akronym

•

Kort beskrivelse
(på både dansk og engelsk,
max 10 linjer)

•

Navne på deltagere fra AU som
er tilknyttet projektet

•

Navne på eksterne organisationer/
virksomheder tilknyttet projektet

•

Start og slutdato

•

Link til hjemmeside hvis der
er tilknyttet en hjemmeside til
projektet

•

Synlighed
(må projektet være synligt på
hjemmesiden)
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