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Det humanistiske fakultet

Dato

Referanse

28.10.2014

Publiseringsstrategi for Det humanistiske fakultet 2014-2020
Vedlegg til NTNUs publiseringspolitikk 2014–2020

MÅL



2 publiseringspoeng per førstestilling
Opprettholde dagens andel nivå 2-publikasjoner (27 %)

Det humanistiske fakultet vil gjøre kunnskap tilgjengelig ved å






Følge opp prosjektet der HF og AB i fellesskap utarbeider forslag til dokumentasjonsordning for
kunstnerisk virksomhet.
Utvikle bedre ledelsesverktøy (oversikter og analyser).
Aktivt informere om relevante publiseringskanaler, inkludert Open Access-kanaler (jamfør krav
fra NFR).
Revidere kriteriene for publiseringsstøtte (forskningsmidler)
Informere om det tilgjengelige støtteapparatet for patentering for de miljøene dette angår.
NTNUs mål
 Forskningsaktivitet og kunstnerisk
virksomhet ved NTNU gir dokumenterte
resultater i form av vitenskapelige
publikasjoner eller kunst/kunstneriske
produkter.
 Produktivitet målt som publikasjoner per
vitenskapelige årsverk er høy ved NTNU.
 Resultater av FoU-virksomhet og
kunstnerisk virksomhet er tilgjengelige, og
vitenskapelige publikasjoner fra NTNUs
forskere publiseres som hovedregel åpent
(Open Access).

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@hf.ntnu.no
http://www.ntnu.no/hf

Besøksadresse
Bygg 2, nivå 5
Dragvoll
7049 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 65 95
Telefaks
+ 47 73 59 10 30

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Referanse

06.10.2014

Det humanistiske fakultet vil skape gode karriereveier ved å












Bruke medarbeidersamtaler aktivt for å diskutere konkrete publiseringsplaner.
Økt bruk av kollegabasert veiledning, individuelle mentorordninger og seminarer rettet mot
publisering og karriereutvikling.
Legge til rette for økt sampublisering.
Legge til rette for sampublisering med veileder for ph.d.-kandidater.
Følge opp tiltaksplan for forskerutdanning.
Seminar for ph.d.-kandidater.
Utvikle bedre ledelsesverktøy (oversikter og analyser).
Arrangere møterekke om forskningsledelse.
Utveksle erfaringer/beste praksis i ledergruppa.
Etablere forskningsgrupper ved alle institutt.
Bedre planlegging av den enkeltes forskningstid, for eksempel gjennom bolking av
undervisningen for å gi tid til sammenhengende forskning.

NTNUs mål
 Ansatte som er tildelt ressurser til
forskningsaktivitet eller kunstnerisk
virksomhet ved NTNU har dokumenterte
resultater i form av vitenskapelige
publikasjoner eller kunst/kunstneriske
produkter.
 Forskere ved NTNU har god kunnskap
om betydningen av hvilke kanaler de
publiserer i.
 NTNU legger til rette for at den enkelte
ansatte kan realisere sitt potensial
gjennom hele karrieren.
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Dato

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Referanse

06.10.2014

Det humanistiske fakultet vil skape internasjonalt fremragende fagmiljø ved å







Oppfordre fagmiljøene til dialog med UHRs publiseringsutvalg og de nasjonale fagrådene om
hvilke kanaler som bør ligge på nivå 2.
Legge bedre til rette for internasjonalt samarbeid ved økt støtte til utenlandsopphold og
konferansedeltakelse.
Revidere kriteriene for publiseringsstøtte (forskningsmidler)
Utarbeide og implementere internasjonal handlingsplan, med særlig vekt på H2020 for Det
humanistiske fakultet.
Følge opp fakultetets strategiske EU-satsing gjennom spydspiss-satsing, tematiske
satsingsområder og stjerneprogramdeltakere
Bidra til økt mobilitet for stipendiater og postdoktorer (forskningsmidler)

NTNUs mål
 En betydelig andel av publiseringen fra
NTNU skjer i tidsskrifter med høyt
vitenskapelig gjennomslag.
 Noen av NTNUs forskningspublikasjoner
skal være blant de aller mest
innflytelsesrike og siterte innen sitt felt.
 NTNU har kunstneriske resultater i
internasjonal toppklasse.
 Forskere ved NTNU sampubliserer med
fremragende utenlandske forskere.

