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Open Access ved UiT – hva har vi?
•

Open Access policy fra 2010
-

-

•

Munin – UiTs eget vitenarkiv
-

•
•

Arrangeres for 12. gang 22.-23. november 2017 (Velkommen!)

Publiseringstjeneste
-

•

Egenarkivering, innlevering og tilgjengeliggjøring av masteroppgaver og
doktorgradsavhandlinger

Publiseringsfond fra 2011
Munin-konferansen
-

•

Mål at alle vitenskapelige publikasjoner fra UiT skal gjøres tilgjengelige enten i OAkanaler eller i åpne vitenarkiver.
F eks: «UiT har som hovedregel at studenter og forskere egenarkiverer sine
publikasjoner i Munin»

Septentrio Acacemic Publishing fra 2010, 8 tellende OA-tidsskrifter

UiT Open Research Data – arkivtjeneste for forskningsdata fra 2016

Open Access ved UiT – hva oppnår vi?

Total OA - publikasjoner vi finner i Munin
Gull OA - sjekkes mot DOAJ
Ikke-Gull OA - rimelig estimat for Grønn OA (+ hybrid)
Tilstandsrapport for høyere utdanning 2017
Antall artikler rapportert Artikler som ikke kan
for 2016
avleveres/ukjent status
1615
525
100 %
33 %



Artikler i Gull OA
356
22 %

"Grønne" artikler
"Grønne" artikler som kunne
avlevert vitenarkiv
vært avlevert vitenarkiv
321
413
20 %
26 %

Variasjon i tall, men potensialet er stort – og kostnadsfritt.

Hvorfor ikke høyere andel egenarkivering?
 Forskerne redde for å gjøre noe galt overfor utgiverne og komme i miskreditt
(og vet ikke, eller stoler ikke på, at UB tar ansvaret for å hindre at slikt skjer).
 Forskerne ønsker ikke å gjøre en manusversjon av artikkelen tilgjengelig
(av flere forståelige grunner).
 Fordelene for forskerne ved å egenarkivere er ikke tilstrekkelig kjent for dem.

Publiseringsfondet

OA ved UiT – hvordan jobber vi?
•
•

•
•
•
•
•
•

Egen Open Access-gruppe ved Universitetsbiblioteket (UB)
OA-rådgiver deltar fast i Cristin-forum for fakultetene ca. månedlig, hvor OA
løpende står på dagsorden
Tett samarbeid mellom forskningsadministrasjon og UB
Setter fokus på OA på arenaer for ledelse og i styringsdokumenter, f eks
årlig forsknings- og utdanningsmelding
Prosjekt ved Det helsevitenskapelige fakultet
Fra 2011 oppfølging av enkeltforskere hver vår med oppfordring til å
egenarkivere konkrete artikler
Informasjon om OA integrert i Cristin-arbeidet og kontakt ut til forskerne
Nettsider med veiledning til OA ved UiT

Forskningsrådets krav om arkivering og åpen tilgang

•
•
•
•
•

Kobler Cristin-arbeidet mot prosjektadministrasjon for ekstern finansiert forskning.
Forholdet mellom antall artikler rapportert til Forskningsrådet og antall registrert med
prosjektnummer i Cristin.
Forholdet mellom antall artikler registrert med prosjektnummer i Cristin og antall
egenarkivert.
Ulikt antall opptalte poster (ark 2) og opplistede poster (ark 3).
En del prosjekter avsluttet.

Oppfølging overfor fakultetene
Prosess:
Sortere ut hvilke prosjekt som hører til hvilket fakultet
Møte med Universitetsbiblioteket (mai 2017)
Brev til fakultetene (juni 2017)
Møter med fakultetene (høsten 2017)
Respons til Forskningsrådet (november 2017)







Stor variasjon i antall prosjekter og publikasjoner
Prioriteringer; avsluttede prosjekter – er avsluttede
For liten bevissthet om kravet til arkivering fra 2013
Varsomhet overfor forskerne
Prosjektleders tilgang til å føre på prosjektnummer i Cristin-poster?
Funksjonalitet egenarkivering – knappen «lever fulltekstdokument»

Navnet på boksen?!
Plassering av boksen?!
Hjelpetekst ønskes – som sier
at opplasting av fulltekst innfrir
kravet fra eksterne
forskningsfinansiører

Sentrale erfaringer
•
•
•
•
•
•
•
•

UiT for lite flinke til å registrere prosjektnummer på poster i Cristin
Svakere bevissthet om egenarkivering enn forventet
Prosjektkatalogen i Cristin uten betydning for rapportering av publikasjoner
til Forskningsrådet
Tettere kontakt mellom Cristin-tjenesten, UBs OA-gruppe og
prosjektadministrasjon/ -ledelse nødvendig
På godfot med forskerne
Må finne løsninger for enkelt å legge til prosjektnummer
Forskningsrådets prosjektdatabase nyttig
Ansvarliggjøre fakultetene – økonomiske konsekvenser kan komme
#oversikt #kommunikasjon #enkledigitaleløsninger

Arbeidsfokus nå
•

Revisjon av OA-policy i tråd med nasjonale mål og retningslinjer
– Deponere artikler senest på publiseringstidspunktet
– Økonomiske virkemidler (pisk/gulrot) lokalt?

•
•

Ytterligere oppfølging, statussjekk og respons til Forskningsrådet
Mer informasjon ut til fakulteter og forskere om arkivering og åpen tilgang i
prosjekter
– Både publikasjoner og forskningsdata
– Veilede forskerne i hvordan de skal møte krav de møter om arkivering
(openaccess.no)

•

Bedre og mer standardiserte tjenester for Cristin-arbeidet for å sikre
bevissthet, kunnskap og informasjon om OA

Takk for oppmerksomheten
randi.osthus@uit.no

