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Dekan Mette Thunø 

Angående forskningstilsyn 2013 på Institut for Æstetik og Kommuni-

kation 

Der er i perioden 1. marts 2013 - 15. april 2013 gennemført forskningstilsyn for perio-

den 2011-12 på Institut for Æstetik og Kommunikation (IÆK). 

 

På instituttet er 165 videnskabelige medarbejdere omfattet af forskningstilsynet. Til-

synet har taget udgangspunkt i fakultetets udmeldte minimumskriterium. Der er end-

videre taget hensyn til den tid, der reelt har været til rådighed, ligesom forskellige ud-

givelsespraksisser på de respektive fag er blevet betænkt i den samlede vurdering af 

forskningsindsatsen. 

 

Forløb på instituttet 

Medarbejdere blev både i december 2012 og januar 2013 mindet om, at de senest 11. 

februar skulle inddatere alle publikationer og aktiviteter for 2011-12 i PURE. 1. marts 

2013 lavede sekretærerne på IÆK to rapporter for hver videnskabelige medarbejder. 

En for aktiviteter og én for forskningspublikationer for de seneste tre kalenderår. 

Rapporterne blev sendt til det videnskabelige personale, og der var 11. marts 2013 frist 

for at kommentere resultaterne. 

 

Der var 37 tilbagemeldinger fra det videnskabelige personale, herunder mindre rettel-

ser og kommentarer til udtrækket. Både PURE-rapporterne og de indsendte kommen-

tarer blev lagt til grund for en første vurdering af, hvorvidt forskningsindsatsen kunne 

anses for at være acceptabel. På baggrund af denne vurdering er følgende iværksat: 

 

- 13 medarbejdere blev indkaldt til samtale om forskningsaktivitet i 2011/2012. 

I langt de fleste tilfælde var der legitime årsager til et lavere forskningsoutput 

(forsinkede artikler, større monografier undervejs eller ekstraordinær indsats 

på andre områder, herunder ikke mindst undervisningsaktivitet). På bag-

grund af samtalerne er der således kun udarbejdet tre aftaler, som er vedlagt 

- 20 medarbejdere blev bedt om at indsende yderligere opklarende informati-

on om forskningsindsatsen baseret på PURE-udtrækkene. Alle disse medar-

bejdere fik efterfølgende godkendt forskningsindsatsen. 
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Vedrørende forskningsoutputtet i perioden 

 

Forskningspublikationer på IÆK * 2009 2010 2011 2012 

Artikler i videnskabelige tidsskrifter 198 194 203 211 

Monografier (inkl. ph.d. og doktor) 41 45 29 28 

Bidrag til monografi/antologi 231 214 197 291 

Konferenceabstrakt i proceedings 5 8 10 26 

Øvrige bidrag 321 294 346 153 

Total 1551 1494 
*Træk lavet for videnskabelige medarbejdere på IÆK, inkl. medarbejdere uden forskningsforpligtelse. Trækket er kun lavet på forsk-
ningspublikationer dvs. at formidling ikke er medtalt. 

 

BFI-klassifikation* 2009 2010 2011 2012 

 Antal Point Antal Point Antal Point Antal*** Point**** 

Videnskabelige  artikler – 

niveau 1 

67 63,92 74 70,60 90 86,79 105 - 

Videnskabelige  artikler – 

niveau 2 

50 146,44 48 135,03 33 91,12 38 - 

Videnskabelig monografi 

– niveau 1 

27 73,5 26 54** 25 75,38 - - 

Videnskabelig artikel i 

antologi – niveau 1 

107 78,69 113 81,23 111 78,23 - - 

Doktorafhandling 1 5 2 10 2 10 1 - 

Total 251 367,55 263 350,86 261 341,52 230 - 

* Træk lavet for videnskabelige medarbejdere på IÆK, inkl. medarbejdere uden forskningsforpligtelse. 

** Det kan undre at 26 publikationer giver mærkbart færre points end henholdsvis 27 og 25 publikationer – pure-administrationen kon-

taktes med henblik på en uddybning. 

*** Det er endnu ikke muligt at lave udtræk for BFI-point for 2012 

**** Det er ikke muligt at trække valide tal for henholdsvis videnskabelige monografier og videnskabelige artikler i antologi. 

 

Der er en vis usikkerhed forbundet med disse tal. Nogle tendenser synes dog at kunne 

fremlæses. 

 

I perioden med de store omlægninger på AU er det samlede forskningsoutput målt i 

antal publikationer kun faldet ganske lidt. Resultatet i perioden 2011/2012 ligger så-

ledes kun ca. 2 % under outputtet i 2009/2010. Dog skal man lægge mærke til, at fal-

det fra 1551 til 1494 antal indmeldte publikationer indbefatter et væsentligt fald i an-

tallet af de tunge monografier på ca. 35 % (fra 86 til 57). 

 

Ud over dårlige vilkår for forskningen som følge af vanskelighederne med omlægnin-

gen kan dette fald også skyldes, at tallene samtidig vidner om en indsats, der er mere 

fokuseret på at publicere artikler i tidsskrifter samt yde bidrag til antologier. Denne 
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udvikling i instituttets publiceringsprofil lader sig også udlæse af et hermed forbundet 

fald i produktionen inden for kategorien "øvrige bidrag". 

 

Forskydningen i publiceringsprofil ser (endnu) ikke ud til at have haft en effekt på 

BFI-scoren. Eftersom resultatet for 2012 endnu ikke foreligger, kan der ikke siges no-

get definitivt om resultatet, men tallene for 2011 tyder på, at det vil ende på et niveau, 

der svarer nogenlunde til den forrige periode - dog formenlig med en let faldende ten-

dens. 

 

Tallene for 2012 endnu fuldstændige, men det er sandsynligt, at der må forventes en 

negativ udvikling i pointscoren, da antallet af artikler i tidsskrifter på niveau 2 faldet, 

hvilket ikke helt modvirkes af en markant stigning i antallet af artikler i tidsskrifter på 

niveau 1.  

 

En sammenligning af tallene fra 2011 og 2012 vidner dog om, at arbejdet med at om-

lægge publiceringsprofilen er ved at bærer frugt, idet der er blevet publiceret flere ar-

tikler i tidsskrifter på niveau 1 og niveau 2 i 2012. 

 

Fremadrettet 2013  

I forbindelse med forskningstilsynet blev der konstateret svagheder mht. inddate-

ringspraksis. På baggrund heraf er det blevet besluttet at opprioritere arbejdet med 

publiceringsstrategi og PURE -inddatering. 

 

I forhold til publiceringsstrategi er emnet blevet diskuteret på et dagsseminar i Forsk-

ningsudvalget 10. juni 2013. Derudover er der for at sikre en professionalisering af ar-

bejdet med PURE afholdt møde med AU Library 24. juni 2013 om den fremtidige or-

ganisering/fordeling mellem biblioteket, superbrugere og VIP. AU Library laver en 

grundig validering af 2012 inden frist for udtræk af BFI-point 28. august 2013. 

 

Følgende initiativer vil blive sat i værk i forhold til arbejdet med PURE for dels at sik-

re, at databasen er opdateret med retvisende oplysninger, dels at fastholde fokus på 

valg af publiceringskanaler. 

 

I regi af forskningsprogrammerne vil forskningsprogramlederne årligt lave en kort in-

troduktion til PURE med hjælp fra en bibliotekar, og det vil være muligt for øvede 

brugere at deltage og få hjælp til indtastning af konkrete publikationer.  

 

Introduktionen vil især sætte fokus på: 

 

 PURE 

 Lokal/central database 

 Angivelse af forfattere 

 Etc. 

 BFI pointsystem 
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 Autorisationslister 

 Inddatering af aktiviteter i PURE 

 Udlevering af brugermanual 

 

Derudover vil der en gang i kvartalet blive sendt en mail ud med en reminder om, at 

der skal ske inddatering i PURE.  

 

På det lokale ”intranet” MIÆK vil der blive offentliggjort en mindre intro til brug af 

PURE med links til mere udførligt beskrevet materiale på 

http://medarbejdere.au.dk/pure/. Derudover vil følgende kort blive beskrevet: 

 

 BFI’s betydning for institutøkonomien 

 Link til fagopdelte autoritetslister (mhp. at gøre det lettere for den enkelte at 

danne sig et overblik over, hvilke publikationer/forlag der er pointgivende) 

 Kontaktdata til superbrugere 

 

Med disse initiativer er det håbet, at vi på IÆK ikke blot kan genvinde det tabte antal 

points, men derimod at forøge antallet af points i de kommende tilsynsperioder. 

 

 

Med venlig hilsen 

Niels  

 


