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kvalitetsgrupp.
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till

SUHF:s

Peter S har skrivit en sammanfattning av läget som diskuterades under mötet den 26 juni i
SUHF:s arbetsgrupp för kvalitetsfrågor där han representerade gruppen. Peter L och
Daniel undrade över den generella rubriken kopplat till den specifika texten och vad
SUHF tänkte använda texten till. Eventuellt kunde man lägga till stycken om olika lokala
fördelningsmodeller då det kunde tolkas så i formuleringarna från SUHF:s kvalitetsgrupp.
På mötet efterfrågades förslag på hur konstärligt inriktade högskolor ska kunna inkluderas
i en nationell bibliometrisk fördelningsmodell. Vi anser dock inte att det för närvarande
ligger i vårt uppdrag att ta fram ett sådant förslag.
Peter S skriver igenom ett nytt textförslag där framförallt rubriken ändras och ev sista
stycket om swepub flyttas upp överst.

2. Höstens metricsmöte 13/11, kl. 13.00
Analyser av samverkan och sampublicering samt bibliometrins prediktionskraft
a. Bibliometrins prediktionskraft
– Richard Danell klar som talare
b. Näringslivssamverkan - talare?
- Maria Prager föreslog Johanna Adami på Vinnova då hon är inbjuden talare på GU för at tala
om forskning och samverkan. Daniel kontaktar henne och ev Göran Marklund på Vinnova för
att försöka få någon därifrån att tala om samverkan mellan lärosäten och industri.
c. Nätverksanalyser – talare?

- Per Ahlgren/Per Svedberg, Per A och har skrivit en rapport: ”Bibliometrisk samarbetsstudie av
Stockholms universitet och andra svenska lärosäten, 2008 - 2012” Per S skall se om de kan
presentera något ifrån den då den kommer att omformas till en konferens i höst.
http://www.sub.su.se/media/715501/copub_su_otherswe_2008-2012_frac.pdf
d. Sampublicering – talare?
- Linköping har gjort en sampubliceringsanalys där sampubliceringar med företag i närområdet
undersöks
- Även KTH har fått en liknande förfrågan
- Maria Prager säger att även de mäter samverkan och att det vore intressant att se hur Leiden
mäter, och att ev titta på och förklara deras metoder.
Ev kan KTH och Linköping presentera tillsammans och även ta med en översikt av Leidens
modeller.
Skicka gärna förslag på rubrik för Metricsdagen till Peter S

3. Kort sammanfattning av vårens genomförda bibliometriutbildning
- Nästan uteslutande var deltagarna på kursen från bibliotek. Finns det någon anledning att leta
utanför biblioteket efter nya kursdeltagare?
- Merparten av deltagarna var nöjda med innehåll och tempo på kursen.
b. Nya utbildningstillfällen 2014?
- Peter L undrar om forskningssekreterare el dylikt skulle kunna vara en målgrupp för
bibliometriutbildningar då de ofta är utsatta för tex RAE-liknande arbeten eller får bibliometriska
beställingar/resultat i knäna, Maria från Linneuniversitetet seconderade förslaget?
- Peter S funderade på om vi ev. ville ha andra typer av kurser typ introkurs, nätverkskurs,
kortkurs etc.
Ingen konsensus kring nya kurser ännu, det kommer inte att bli aktuellt under detta året i vilket
fall.

4. Förslag till verksamheter under 2014
- vi funderar på det till nästa möte och avvaktar hur uppdrag och sammansättning kommer att se
ut nästa år.

5. Övriga punkter
- inga

6. Beslut om datum för nästa möte
- Metricsdagen 13/11 10-12

