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Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologisk forskning 
Forsknings- og innovasjonsavdelingen 
Universitetsmuseet, administrasjon 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det medisinske fakultet 
Det humanistiske fakultet 
Det juridiske fakultet 
Det psykologiske fakultet 
Universitetsbiblioteket 
Fakultet for kunst, musikk og design 

 
   

Rapportering av 2020 publikasjoner - 26. mars 2021 
Tidsfrist for rapportering av vitenskapelige publikasjoner for 2020 er 26. mars 2021 kl. 12:00. 
Rapporteringen er avgrenset til vitenskapelige artikler/oversiktsartikler, vitenskapelige bøker 
og vitenskapelige kapitler.    
  
Viktige datoer 2021:  
  
Hva  Ansvarlige  Frister  
Forskerne har sjekket at deres vitenskapelige 
publikasjoner for 2020 er registrert i Cristin og 
lastet opp fulltekst av alle vitenskapelige artikler.  

Instituttene  31. januar 2021  

Sampublikasjoner mellom to eller flere norske 
institusjoner er registrert, kontrollert og godkjent. 
Tvistesaker må meldes innen 1. mars.  

Instituttene  21. februar 2021  

Instituttene har kontrollert alle poster.  Instituttene  15. mars 2021  

Instituttene har kvittert ut på eget webgrensesnitt 
i Cristin.  

Fakultetene  15. mars 2021  

Fakultetene bekrefter at opplysninger om 
forskningsresultater fra enheten er korrekt.  

Fakultetene  25. mars 2021  

Rapportering til departementet via DBH.  Universitetsbiblioteket  26. mars 2021  
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Rapporteringsinstruksen med krav og frister er tilgjengelig fra Cristin:  
https://www.cristin.no/ressurser/nvi-rapportering/rapporteringsinstruksen/  
  
  
  
Ansvar  
Det er den enkelte institusjons ansvar at det som rapporteres omfatter korrekte data for 
vitenskapelige publikasjoner i gyldige publiseringskanaler. Vitenskapelige publikasjoner skal 
registreres og rapporteres i henhold til Rapporteringsinstruksen.  
  
Instituttene har ansvar for å påminne sine forskere om rapporteringen. Forskerne må 
kontrollere at deres vitenskapelige publikasjoner er registrert i Cristin og at de er korrekt 
registrert innen 31. januar. Forskere skal også påse at en fagfellevurdert fulltekstversjon av 
alle vitenskapelige artikler er lastet opp på posten i Cristin. Instituttene må deretter vurdere 
om publikasjonene oppfyller kravene til vitenskapelig publisering slik det er definert 
i Rapporteringsinstruksen, kontrollere at postene er korrekt registrert og godkjenne postene 
dersom kravene er oppfylt. Sampublikasjoner skal kontrolleres innen 21. februar, resterende 
poster innen 15. mars.   
  
Etter at alle poster fra et institutt er kontrollert, skal instituttet bekrefte at enhetens poster er 
registrert via godkjenningsgrensesnittet i Cristin. Fristen er 15. mars. Grensesnittet er 
tilgjengelig for superbrukere og finnes ved først å logge seg på og så velge på Menyen: 
Rapporter/ Institusjon/ Bekreftelse (på at enhetens poster er registrert (kun for 
superbrukere))  
  
Cristin importerer bibliografiske data for indekserte tidsskriftsartikler og bøker fra eksterne 
databaser. Importen omfatter likevel ikke alle artikler og bøker, og bibliografiske data for 
publikasjoner som ikke blir importert må registreres manuelt.   
  
Cristin-ansvarlige ved UiB vil være behjelpelig med støtte og informasjon. 
Kontakt cristin@uib.no  
  
Endelig rapporteringsmøte  
Fakultetsdirektøren er formelt ansvarlig for data som rapporteres. Den eller de som gis 
fullmakt bes møte for gjennomgang av data som inngår i rapporteringen til DBH og signatur 
av protokoll.  
  
Digitalt rapporteringsmøte for fakultetene er berammet til 25. mars 2021, kl. 
10. Universitetsbiblioteket vil legge til rette for digital signering av protokoll.  
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