DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE
AARHUS UNIVERSITET
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Udkast til referat
1. Godkendelse af dagsorden. V./CH
Ad 1:
Dagsorden godkendt.
2. Open access publicering. V./CH/CKK
Oplæg v. Anna Mette Morthorst, det Kgl. Bibliotek om Open Access, herunder 1) Modeller for open access 2) Hvor må man lægge sine artikler 3)
Predatory journals 4) Tal for udvikling på Arts. Herefter spørgsmål og
drøftelse af udfordringer og muligheder ved Open Access.
Bilag: PPT præsentation v. Anna Mette Morthorst.
Ad 2:
Vedr. oplægget fra Anna Mette Morthorst henvises til de vedlagte slides,
der teksttungt gennemgår oplæggets indhold.
Medlemmerne havde en række spørgsmål:
•

Er AU medarbejderes OA publikationer tilgængelige, hvis man
skifter til en anden arbejdsplads?
Ja, adgang bevares via https://pure.au.dk/portal/da/organisati-

ons/8000/publications.html

•

Er der bevågenhed om behovet for OA support til små tidsskrifter?
KB/DK har portalen www.tidsskrift.dk. Denne tjeneste er KB’s
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nationale portal for publicering af faglige videnskabelige og kulturelle e-tidsskrifter, et tilbud om at hoste OA tidsskrifter, som
løbende udvikles. Dette er også i tråd med den nationale OA
strategi i DK. Internationalt er der også bevågenhed om at sikre
support og en diversitetet for publiceringslandskabet blandt andet Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication
(2019) https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7887059
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•

Er der mulighed for OA til bogkapitler?
Ja, læs mere på https://medarbejdere.au.dk/openaccess/open-access-publicering/, hvor der blandt andet henvises til denne oversigt: https://osc.cam.ac.uk/monographs/open-access-and-mono-

graphs/making-book-chapters-available-repositories.

•

Der mangler ofte de sidste korrekturer i den version, man får fra
forlaget…?
Man må selv skrive til editor, så man får den endelige version.
Det sker ikke altid pr. automatik.

3. Orientering om og diskussion af forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis, herunder armslængdeprincippet til bevillingsgivere.
V./CKK
Læs eventuelt her: https://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/ansvarligforskningspraksis/aarhus-universitets-retningslinjer/grundregler/
Bilag: PPT præsentation v. CCK og ST.
Ad 3:
Vedr. oplægget fra CCK og ST henvises til de vedlagte teksttunge slides.
CCK og ST har været på besøg i alle afdelinger med oplæg af principperne for forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis. Der er endvidere afholdt online workshops vedrørende udrulningen af journaliserings-forpligtelsen for alle VIP i løbet af efteråret.
Udvalget havde følgende spørgsmål og kommentarer:
•

Er der anbefalinger til forskningsprogramlederne eller afdelingslederne – hvilken rolle tiltænkes disse i forhold til udrulningen af
journaliseringssystemet Workzone (WZ)?
CCK: Noget vil naturligt kunne drøftes i forskningsprogrammer,
men den enkelte selv er ansvarlig, og primær vejledning/hjælp
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•
•
•

fås ved henvendelse hos afdelingsadministratoren. Programmerne kan støtte op om at skabe en kultur, som sikrer implementering i dagligdagen.
Fint med præcisering i forhold til eksternt peer review, hvor kun
en eventuel bevillingsgivers kommentering udløser WZ-pligt.
Stor ros til workzone-kursus og udrulningen af WZ.
Kan man klumpe sager, eller skal man oprette sager for hver enkelt sag?
CCK: I de fleste tilfælde skal der oprettes en sag hver gang. Men
fx kan henvendelser fra journalister klumpes i en fælles sag. Hvis
du udtaler dig, kan det være en god ide at tage et notat og
lægge det i WZ. Man kan bliver fejlciteret. Bedre er det dog at få
citater til gennemsyn før trykning.

CCK rundede punktet af med at sige, at juraen fylder mere og mere, herunder journalisering, samarbejdsaftaler, dataaftaler, Open Access, etc.
law literacy.
4. Status på GDPR, datamanagement. Hvad er gjort, og hvordan arbejder
AU/Arts/instituttet videre med at komme på højde med de øgede krav
om ’god GDPR-forskningspraksis’? V./CCK
Læse eventuelt her: https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/saerligt-om-forskning
Ad 4:
Vedr. oplægget fra CCK og ST henvises til de vedlagte teksttunge slides,
der ikke alle blev gennemgået minutiøst på mødet, hvorfor det kan være
nyttigt at læse dem i sin helhed.
CKK orienterede om, at Center for Humanities Computing udvider staben med to data managers, som fremover kan understøtte DPU-forskere
i forhold til forskellige typer af dataadministration, herunder data management planer (DMP), planlægning af dataproduktion, opbevaring,
rettigheder, sletning, etik, lovgivning, etc. Der er ikke noget krav om en
Data Management Plan (DMP) som samlet dynamisk dokument i alle
projekter (enkelte bevillingsgivere kræver det dog, fx EU). Men hvis den
enkelte forsker gør det, forskeren skal i forhold til data, er forskeren meget tæt på at have lavet en egentlig DMP. Kravet er, at VIP altid skal
kunne dokumentere status og proces for de persondata, der indgår i den
enkeltes projekt.
I det nye år vil VIP få adgang til sikkert opbevaringssted til data på AU.
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Om FAIR-principperne: FAIR betyder ikke, at alt skal deles med alle, men
at alle skal overveje, hvad der kan deles og sikre, at det, der kan deles,
nemt kan deles. Del data, med mindre der er andre regler, der forhindrer det.
Om ph.d.-studerende og off-boarding: DPU er i gang med at fastlægge
en procedure for, hvordan vi håndterer færdige ph.d.’ers persondata,
der skal opbevares i min. 5 år efter afsluttet projekt.
5. Strategi for sikring af stipendier fra Open Calls fra Graduate School
Arts. V. Karen Valentin
Fra og med efteråret 2022 vil der kun være 5+3 stipendier én gang årligt
og 4+4 stipendier to gange årligt. Hvordan sikrer vi på DPU, at vi kan rekruttere via 4+4-opslagene, når vi har så få bachelorstuderende?
Ad 5:
KV orienterede om, at der fra efteråret 2022 vil være én årlig uddeling af
5+3 og to uddelinger af 4+4-stipendier på Arts. Udfordringen er, hvordan
vi på DPU kan arbejde mere systematisk med at identificere kandidater
til 4+4 stipendier set i lyset af, at vi ikke har noget godt kendskab til de
fleste af vores kandidatstuderende. Skal vi lave workshops for særligt interesserede, nedsætte et udvalg, der kan udforme forslag eller andet?
Udvalget havde følgende kommentarer:
•
•
•

•

Det er svært for vores kandidatstuderende, der typisk kommer
med en professionshøjskoleuddannelse at skrive en kvalificeret
ansøgning efter max. et år på vores kandidatuddannelser.
Vi skal helt ned i uddannelserne. Vi har tidligere forsøgt med elitespor, men uden succes. Vi skal meget tidligt kunne komme
med et tilbud til de særligt interesserede og talentfulde.
Måske ikke behov for åbne opslag om workshop for interesserede på DPU. Måske hellere køre det bilateralt, så det er den enkelte VIP, der indstiller relevante studerende til workshops eller
lignende. Vi risikerer at bruge alt for mange kræfter på studerende, hvis vi åbner op for alle interesserede.
Det varierer fra gang til gang, hvor mange vi må indstille til
Ph.D.-skolen på Arts (afhænger af det samlede ansøgertal). De
sidste par år har DPU typisk fået to stipendier (et til hvert program) ved hver uddeling.Dorte K., Ning og Kirsten Elisa deltager
gerne i et udvalg, der kigger på sagen og udarbejder forslag til
tiltag. Der bør også være en med fra uddannelserne.
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•

Vi har allerede en systematik på BA Uddannelsesvidenskab, hvor
vi ved meget mere om de studerendes talenter og på et tidligere
tidspunkt.

CH afsluttede diskussionen med at anføre, at institutledelsen vil tage
sagen op og sikre et system til understøttelse. Institutledelsen stiller
med en repræsentant til det udvalg, der skal nedsættes, og der bliver
inviteret til udvalgsmøde ved viceinstitutleder for forskning.

6. Orientering
Beslutningsnotatet om peer review af forskningspublikationer udsendes
i færdig form i næste nyhedsbrev og vil fremover kunne findes på Forskningsstøttens hjemmeside. I forhold til seneste udgave er der ændret i
forhold til, hvad der skal journaliseres, jf. ny opdatering på AU’s hjemmeside. Kun peer review til publikationer med ekstern bevilling, og hvor
bevillingsgiver har kommenteringsret inden publicering, skal journaliseres.
7. Eventuelt
•

CH takkede udvalget for godt arbejde og stort engagement i
årets løb. CH og ikke mindst CKK er meget glade for den rådgivning, udvalget leverer.

•

BFI: Ministeriet har besluttet at fastfryse BFI-systemet, så bevillingssystemet indtil videre anvender de senest optalte BFI-tal for
institutionerne. De faglige udvalg nedlægges øjeblikket.

•

Om arbejdet med forskningsorganisering:
CH orienterede om, at alt kører videre, indtil der eventuelt foreligger en plan for en ny fremtidig organisering af forskningen på
DPU. Det vil sige, at de nuværende forskningsprogrammer, centre og forskningsenheder lige nu fortsætter frem mod 1. april,
hvor der skal træffes beslutning om den eventuelle forandrede
organisering.

CH, KB, HN, d. 20. januar 2022

Open Access publicering

Anna Mette Morthorst, AU Library
AU arts 130121

Agenda
Intro og baggrund
Open Access – hjælp fra AU Library

Predatory tidsskrifter
Q&A

januar 2022

Open Access publicering

januar 2022

Danmark’s nationale strategi for Open Access

januar 2022

Open Access at Aarhus University

https://medarbejdere.au.dk/openaccess/

januar 2022

Den danske nationale OA indikator

Andelen af Open Access for Aarhus Universitet
sammenlignet med målsætning for den
nationale OA strategi

http://oaindikator.dk/da/overview/national_details#chart-0

januar 2022

OA på AU tal fra OAI 2021
Fig. 1: OAI 2021 - Resultat opgjort på fakulteter
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Hjælp fra AU Library

AU Library en e-mail til dig, hvis du kan
gøre din artikel tilgængelig som OA
https://medarbejdere.au.dk/en/open-access/open-access-in-pure/
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Versioner af den videnskabelige artikel
og workflow
Accepteret manuskript (AAM)
Det accepterede manuskript er
version af den videnskabelige
artikel efter peer-review men før
format med forlaget layout
Forlagets endelige version
(VOR)
Forlagets endelige version udgivet
med forlagets layout (e.g. logo,
copyright information,
sidenumre).

januar 2022

Eksempel
Accepted manuscript (AAM)

Publishers final version

januar 2022

Henvisning til forlagets version

januar 2022

Hvordan ser det ud i PURE ?

Checkliste til juridiske OA issues
Forfatteren har ophavsretten
Check kontrakt (CTA) og standardrettigheder
Før du overdrager ophavretten til et forlag
Forfattere deler ophavsret
Beslut selv hvordan OA publicering skal ske
Udarbejd en tillægsaftale agreement for at bevare rettigheder
til OA publicering, hvis ikke det står i kontrakten
Læs mere

Forskerportalen.dk og https://medarbejdere.au.dk/en/open-access/openaccess-and-copyright/

januar 2022

Checkliste for at undgå svindelforlag
• http://thinkchecksubmit.org/

http://thinkchecksubmit.org/

Sherpa Romeo

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

Hvor kan man finde kvalitet OA tidsskrifter
DOAJ
ULRICHSWEB
Scopus
Web of Science
The Bibliometric Research Indicator

Exampel på
standard OA
rettigheder
Source:
Elsevier: Article Sharing
https://www.elsevier.com/about
/policies/sharing

CC licenser

januar 2022

OA hjemmeside for AU

januar 2022

Feedback & Questions

januar 2022

3. ORIENTERING OM OG DISKUSSION AF
FORSKNINGSFRIHED OG ANSVARLIG
FORSKNINGSPRAKSIS, HERUNDER
ARMSLÆNGDEPRINCIPPET TIL BEVILLINGSGIVERE.

DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE
DPU
AARHUS UNIVERSITET

DPU
09. DECEMBER 2021

CHRISTIAN CHRISTRUP KJELDSEN
STINE TRENTEMØLLER

VICEINSTITUTLEDER FOR FORSKNING
FORSKNINGSKONSULENT

FORSKNINGSFRIHED OG FORSKNINGSINTEGRITET SET
LYSET AF AU’S RETNINGSLINJER
Præsentationsrunde i afdelingerne i foråret/sommeren 2021.
Drøftelse af ”Politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig
forskningspraksis”
I forlængelse af/relation hertil, drøftelse af : ”Grundregler for ansvarlig
forskningspraksis og forskningsfrihed i samarbejde med eksterne parter”
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FORSKNINGSFRIHED OG FORSKNINGSINTEGRITET SET
LYSET AF AU’S RETNINGSLINJER
A: De ”Centrale principper”

– Forskningsfrihed; Armslængde og uvildighed; Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed
B: De forskellige kategorier af samarbejde med eksterne parter

– Samfinansieret forskning; Rekvireret forskning og IV; Forskningsbaseret myndighedsbetjening
og Bevillinger uden krav, donationer og gavebreve.
C: Nedslag i de konkrete grundregler
- peer review af publikationer og krav om deklaration. Og varsling af journaliseringspligten
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4. STATUS PÅ GDPR, DATAMANAGEMENT.
HVAD ER GJORT, OG HVORDAN ARBEJDER
AU/ARTS/INSTITUTTET VIDERE MED AT KOMME PÅ HØJDE MED DE
ØGEDE KRAV OM ’GOD GDPR-FORSKNINGSPRAKSIS’?
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SEKS TILTAG I 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Præsentationsrunde i afdelingerne (efterår 2021) om Ansvarlig forskningspraksis
Internt forskningstilsyn fra AU’s Data Protection Officer (DPO) – affødt nye procedurer og
opmærksomhedspunkter, øget Arts samarbejde
Løbende dialog mellem DPU’s forskningsstøtte og DPO’en for at sikre bedre information til VIP
Besøg af TTO (jura) med åben workshop/spørgetid
Fag- og/eller gruppespecifikke oplæg, fx. DPU’s ph.d.-studerende vedr. GDPR,
behandlingsgrundlag, opbevaring og deling.
Samarbejde med Center for Humanities Computing
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1. ANSVARLIG FORSKNINGSPRAKSIS - ET OPLÆG TIL VIDERE DEBAT I
FAGMILJØERNE
Kort oprids af Den danske kodeks for integritet i forskning:
- Planlægning og udførelse; Dataadministration; Publicering og formidling; Forfatterskab;
Forskningssamarbejde; Interessekonflikter.
Dataadministration + data managementplaner
• Omhyggelig planlægning af generering og brug af forskningsdata.
• Sikker og hensigtsmæssig opbevaring på Aarhus Universitet.
• Data tilhører principielt Aarhus Universitet og kan kun deles med tredjemand efter skriftlig aftale
med institutleder.
• Data skal bortskaffes på sikker måde under iagttagelse af eventuelle etiske overvejelser og i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
• NB! Opbevaring i en periode på mindst 5 år efter sidste publicering eller afslutningen af
projektet
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1. ANSVARLIG FORSKNINGSPRAKSIS - ET OPLÆG TIL VIDERE
DEBAT I FAGMILJØERNE
Opsummering
Den efterfølgende debat varierede meget
afhængig af fagmiljø.
Diskussionspunkter inkluderede:
- Nuværende datadelingspraksisser,
- Bekymring over for ‘Health-styret’
datamanagement strategier
- Behandlings/hjemmelsgrundlag
- Mulige åbninger for deling af data
- Opmærksomhed på brug af data over tid
Så åbent som muligt, så lukket som nødvendigt
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2 +3 INTERNT FORSKNINGSTILSYN OG DIALOG MED DPO’EN
Pegede bl.a. på behov for mere fagnær vejledning.
Var anledning til samarbejde mellem DPU og DPO mhb. på mere SSH-rettet kommunikation
Nye implementerede procedurer:
Data off-boarding – når medarbejderes ansættelse ophører
Udvidet sættemødemateriale med mere fokus på information om GDPR og datahåndtering
Nye opmærksomhedspunkter og forsat indsats
Viden om behandlingsgrundlag og de afledte konsekvenser
Datadeling i og uden for EU
Ansvar og snitflader ift. de ph.d.-studerende
FISU-samarbejde vedr. organisatoriske processer og GDPR
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4. BESØG AF TTO (JURA) I EMDRUP
1) Drøftelse af dataaftaler og fasttrack mulighederne (TTO og forskningsstøtten)

2) Åben workshop for VIP med spørgetid om:

- samtykkeerklæring
- forskningshjemmel
- datadeling i/uden for EU
- online etnografi + SOME –observationer og GDPR-compliance
Aftale om halvårlige besøgsmøder i Emdrup
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5. FAG- OG/ELLER GRUPPESPECIFIKKE OPLÆG
Oplæg for DPU’s ph.d.-studerende ”Entry - Exit”.
Kort gennemgang af
• Type of personal data?
- General or sensitive? Anonymized or pseudonymized?
• Data controller & data processor
Legal processing basis.
- Consent or Scientific purpose.
• Data protection risk assessment
• Storing your data
• Register project to the record (Fortegnelsen)
• Data management plan – where to get help?
• Data off-boarding process
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6. SAMARBEJDE MED CENTER FOR HUMANITIES COMPUTING
1: Datamanager assistance:
Fysisk repræsentation af CHC 2 dage om måneden i Emdrup, særligt mhp konkret at bistå udarbejdelse og
støtte af forskerne i relation til datamanagement planer, herunder risikovurderinger.
2: Register data ved DST
Support af DPU’s adgang til Danmarks Statistik (DST) med følgende:
• Datamanagement med særlig henblik på DST, herunder eventuelt forbehandling af data (merge) i de
konkrette projekter.
• Risikovurdering og opfølgning på arbejdet med informationssikkerhed ved AU og gennemgang af guides
og materialer
3: Fælles oplysning og behovsafdækning
• Besøgsrunde i afdelingerne ved DPU for konkret at vise mulighederne for samarbejde og analyse i
UCloud, som er GDPR compliant
• Opfølgende ”cafeer” i Emdrup hvor forskere kan medbringe computeren og få praktisk rådgivning og
hjælp til at anvende mulighederne i UCloud.
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