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Håndtering af data 
UCL arbejder i øjeblikket på diverse dokumen-

ter og workflow, der skal være med til at give 

klarhed over, hvordan man som medarbejder 

håndterer data i ens job. 

Som forsker er der skærpet pligt til at sætte sig 

ind i, hvordan forskningsdata behandles. 

UCL er netop nu i gang med at vedtage en 

fælles politik med retningslinjer for ansvarlig 

forskningspraksis. Denne politik har til formål 

at fremme god videnskabelig praksis og at 

forebygge, at der sker fejl på baggrund af 

manglende viden eller kendskab til gældende 

regler om god videnskabelig praksis. 

For mere konkret håndtering af data kommer 

instruksen Forvaltning af Forskningsdata samt 

en tjekliste der skal sikre, at forskeren kan 

planlægge projektet. 

Alle retningslinjerne forventes at blive behand-

let i Strategisk Ledelse sidst i juni. 

. 

InfoMedia 
Bruger du InfoMedia? Så vil du opdage, at 

brugergrænsefladen er ændret ret radikalt. Det 

betyder en del forbedringer i søgninger, hvor 

man f.eks. nu kan søge meget specifikt på 

personer, organisationer og ligeledes kombine-

re disse søgninger. Grænsefladen og søgefunk-

tionen virker umiddelbart intuitiv. 

Kender du ikke Infomedia? 

Informedia indeholder artikler fra landsdæk-

kende dagblade, regionale og lokale dagblade, 

lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter, maga-

siner, resuméer af tv- og radioudsendelser, 

nyhedstelegrammer samt en lang række af 

netbaserede medier. 

Se en kort introduktion til Infomedia her. 

 

Biblioteksbetjening frem mod NBA 

I juni måned sker der ændringer i biblioteksbe-

tjeningen i Odense. Da de fem biblioteksafde-

linger skal flette deres samlinger på NBA i 

starten af august, er vi nødt til at lukke for 

biblioteksbetjening i Odense i løbet af uge 25. 

Dette kommer der nærmere information om. 

Indtil da bedes alle forskere gennemgå deres 

lån og returnere de materialer der ikke er nød-

vendige at beholde og gerne allerede nu. 

Man kan bestille artikler frem til 14. juni, hvis 

man skal nå at have dem leveret inden som-

merferien. Husk, biblioteket på SDU kan bruges 

af alle, se åbningstider på Campusvej her. 

Ved spørgsmål kan man henvende sig til ens 

lokalbibliotek. 

 

PhD-akademi 

Torsdag d. 9. juni er der PhD-akademi om 

forskningsbaseret uddannelse. Temadagen er 

målrettet både ph.d’ere og alle andre undervi-

sere. Det er i Kolding fra kl. 12.30 - 16.00. Er 

du endnu ikke tilmeldt, kan du nå det endnu, 

frist 6. juni hos kevs@ucl.dk. 

J u n i  

2 0 1 6  

at Forskerportalen.dk kan give 

dig viden og information om 

mange juridiske og etiske 

spørgsmål i forskning? 

Forskerportalen.dk 

Her er artikler der berører: 

Akademisk frihed 

Forskningsdata 

Forskningsetik 

Forskningssamarbejde 

Plagiering og god citatskik 

Publicering 

Rettigheder til forskning 

 

Ved du f.eks. nok om dobbelt-

publicering? Hvornår er det legi-

tim dobbeltpublicering, og hvor-

når skal man være opmærksom 

på, om det er brud på god viden-

skabelig praksis? 

 

 

 

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN 

 

Vidste du… 

 

InfoMedia 

https://support.infomedia.dk/da/products/mediearkiv/kom-godt-i-gang/introduktion/
http://www.sdu.dk/bibliotek/dit+bibliotek/odense
http://mit.ucl.dk/temadag-om-forskningsbaseret-uddannelse/
http://forskerportalen.dk/
http://forskerportalen.dk/?cat=1
http://forskerportalen.dk/?cat=4
http://forskerportalen.dk/?cat=3
http://forskerportalen.dk/?cat=5
http://forskerportalen.dk/?cat=218
http://forskerportalen.dk/?cat=6
http://forskerportalen.dk/?cat=9
http://forskerportalen.dk/?p=1388#Egentlig_dobbeltpublicering
http://forskerportalen.dk/?p=1388#Egentlig_dobbeltpublicering
https://bib.ucl.dk/da/page/infomedia

