Information om registrering och redovisning av publikationer inför fördelningen av
forskningsmedel 2012 (D-nr: HIG 2011/819)
Som UFK tidigare meddelat ska inga publikationsförteckningar bifogas verksamhetsplanerna.
Forskningsutskottet hämtar publikationsunderlaget direkt ur publiceringsdatabasen DiVA.
Endast publikationer som registrerats i DiVA senast fredag 30 sept kommer att tas med i
publikationsunderlaget.
Verk publicerade från 2008 och framåt med affiliering HiG kommer att tas med i underlaget.
Verk som är skrivna före anknytningen till HiG ska registreras under affilieringen ”Annat
lärosäte” i DiVA och tas inte med i underlaget.
Även verk registrerade med status accepted, in press och ”epub ahead of print” får
tillgodoräknas. Däremot inte de som bara har status submitted.

Information från DiVA-enheten på biblioteket
DiVA-enheten kommer på uppdrag från Forskningsutskottet/Forskningssekretariatet att göra
uttagen från DiVA. Uttagen kommer att ske måndag 3 okt.
Uttagen kommer att omfatta refereegranskade publikationer och övriga vetenskapliga
publikationer. Kategorin ”Populärvetenskap och debatt” tas inte med.
Uttagen kommer primärt att göras för hela HiG. Eftersom en stor organisationsförändring
genomfördes under perioden, kan inte sammanhängande uttag för entydiga organisatoriska
enheter enkelt göras för hela perioden. De organisatoriska enheterna motsvarar inte heller exakt
de sex profil- och forskningsområden som ska lämna in verksamhetsplaner.
Uttagen kommer att exporteras till referenshanteringsprogrammet RefWorks.
I RefWorks kommer publikationerna att fördelas på folders och subfolders som motsvarar de
olika profil- och forskningsområdena och eventuella undergrupper. Varje publikation märks med
grupptillhörigheten i ett anmärkningsfält.
Fördelningen av publikationerna på de olika områdena/grupperna kommer att göras av
forskningssekretariatet i samspel med forskningsledarna.
Från RefWorks görs slutligen uttag av publikationslistor i lämpligt format, där publikationerna är
uppdelade på publikationstyp och år. Dessa publikationslistor sammanförs med respektive
verksamhetsplan.
Förberedelser på DiVA-enheten
I skrivande stund finns 846 publikationer i DiVA från åren 2008-2012 med affiliering HiG på
nivån refereegranskat och övrigt vetenskapligt.
Söks här: http://hig.diva-portal.org/smash/searchad.jsf
DiVA-enheten kommer i nästa vecka att göra uttag från ISI Web of Science och från Scopus för
denna period för att se vilka poster i dessa databaser som ännu inte registrerats i DiVA.
Resultatet kommer att presenteras i en publik RefShare modul i RefWorks som alla kan ta del av.
Eventuellt kommer en samlad import att göras av dessa poster till DiVA.

Förberedelser av respektive forskare snarast under sept
• Sök fram dina publikationer i DiVA 2008-2012 med affiliering HiG enligt nedan:
http://hig.diva-portal.org/smash/searchad.jsf
Alla orden: Efternamn, initial
i fältet: Person
Sök mellan år: 2008 - 2012
Organisation: Högskolan i Gävle
Typ av innehåll: Refereegranskat och Övrigt vetenskapligt
Har några publikationer hamnat här som skrevs före HiG-tiden eller egentligen ligger på nivån
populärvetenskap? Saknas några publikationer?
•

Sök fram dina publikationer i DiVA 2008-2012 utan begränsningar till Högskolan i
Gävle och typ av innehåll enligt nedan:
Alla orden: Efternamn, initial
i fältet: Person
Sök mellan år: 2008 - 2012
Dök några publikationer upp som borde ha kommit med i den första sökningen?
Saknas fortfarande några publikationer som du registrerat som accepted, in press eller ”epub
ahead of print”, men utan årtal eller publikationer som du inte registrerat i DiVA?
Korrigera affiliering, vetenskaplig nivå eller publiceringsår enligt ovan via Ändraspåret i
registreragränssnittet:
http://www.hig.se/download/18.70f599e112fd2c1aac180006892/divaintruktioner+%C3%A4ndra
.pdf
• Registrera de publikationer som saknas i DiVA enligt ovan:
http://www.hig.se/Biblioteket/Skriva-och-publicera/Registrera-och-publicera-i-DiVA/Registreraforskningspublikationer-i-DIVA.html
Registrera nu i första hand dina refereegranskade och övriga vetenskapliga verk med HiGaffiliering från 2008 och framåt. Ange 2011 eller 2012 som ”förväntat” publiceringsår för verk
som är accepted, in press eller ”epub ahead of print”.
o Använd gärna de importmöjligheter som beskrivs i anvisningarna
o Ange korrekt affiliering vid tidpunkten när verket skrevs/publicerades.
o Ange korrekt vetenskaplig nivå (typ av innehåll)
o Ange alltid ditt användarnamn (användarid) i posterna, för att de säkert ska komma
med i dynamiska publikationslistor på din forskarsida.
Tänk på att de poster där du bifogar själva fulltextfilen (om förlaget tillåter parallellpublicering
i DiVA) hamnar i bufferten i DiVA och inte blir synliga i sökgränssnittet förrän en DiVAadministratör på biblioteket kontrollerat och godkänt posten.

Frågor hänvisas till bibliotekarie Egon Nilsson enn@hig.se eller forskningssekreterare Monica
Langerth Zetterman moalan@hig.se
Ytterligare information om ansökan om forskningsmedel 2012 finns på följande sida:
http://www.hig.se/Forskning/For-dig-som-forskar-vid-Hogskolan/Ansokan-omforskningsmedel.html

