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Retningslinjer for adressering på vitenskapelige publikasjoner
Vi ber alle enheter informere sine ansatte om følgende retningslinjer for adressering av
vitenskapelige publikasjoner ved Universitetet i Stavanger.

Hovedregel
Når en ansatt ved Universitetet i Stavanger er eneforfatter eller medforfatter for en publikasjon,
skal adressen Universitetet i Stavanger eller University of Stavanger benyttes, såfremt
publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved UiS.
I tillegg til Universitetet i Stavanger eller University of Stavanger bør institutt (enes) /enhetsnavn
benyttes.
Ved bruk av to eller flere institusjonelle adresser skal disse atskilles med et og, and eller
tilsvarende på andre språk, slik at adressen i publikasjonen fremkommer på følgende måte;
Universitetet i Stavanger/University of Stavanger og/and XXX-institusjon.
Adressen der forfatteren har hovedstilling skal angis først.
Felles nasjonalt regelverk for universiteter og høgskoler:
Bakgrunnen for retningslinjene er Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjenestes (NSD) instruks for
vitenskapelig publisering, pkt. 4; Forfatterandeler, kreditering, strategiske mål og indikatorer (Se
link: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/vitpub/):
”For at en institusjon skal kunne telle en publikasjon som helt eller delvis sin for rapportering
skal institusjonens navn fremgå som forfatteradresse i selve publikasjonen. Publikasjonsandeler
som blir kreditert institusjonenes randsone, assosierte helseforetak og lignende skal ikke telles.
Som forfatteradresse regnes det som tilstrekkelig å oppgi institusjonens navn i forbindelse med
det aktuelle arbeidet. Forfatteradresse kan oppgis på omslagssider, kolofonsider, i egne seksjoner
foran eller bak i tidsskrifter, eller i tilknytning til enkeltartikler. Forfattere skal samtidig ha en
dokumentert tilknytning til institusjonen, som ansatt, stipendiat, student o.a., enten på tellepunktet
eller i perioden da publikasjonen ble utformet.”

Vær oppmerksom på at UiSs andel publikasjonspoeng blir vektet i forhold til antall adresser
oppgitt i en publikasjon. Andelen til den enkelte forfatter vektes i forhold til antall
forfatteradresser (1/antall forfatteradresser).
Bistilling ved annen institusjon:
Ansatte ved UiS som har fått tillatelse fra sin enhet til å inneha en bistilling ved en annen
institusjon, kan i tillegg til UiS-adressen oppgi adressen til biarbeidsgiver når publikasjonen er
knyttet til forskning gjort i bistillingen.
Bistilling ved UiS:
Ansatte i bistillinger ved UiS skal, med mindre annet er avtalt med hovedarbeidsgiver, oppgi UiS
som adresse på publikasjoner som er knyttet til forskning gjort i bistillingen. Når det inngår
forskning i hovedstillingen, kan hovedarbeidsgivers adresse også oppgis.
Eksternt lønnede forskere med tilknytning til UiS:
Vi ber hver enkelt enhet om å oppfordre eksternt lønnede forskere om å inkludere Universitetet i
Stavanger som forfatteradresse i tråd med god skikk for kreditering av samarbeidspartnere.
Ph.d.-kandidater:
Ph.d.-kandidater ansatt ved UiS skal følge hovedregelen og oppgi UiS som adresse. Eksternt
ansatte ph.d.- kandidater skal oppgi UiS samt hovedarbeidsgivers adresse på publikasjoner.
Se også Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til
institusjoner:
UHR har i samarbeid med Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og nasjonalt samordningsorgan
for helsefaglig forskning (NSG) utarbeidet veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige
publikasjoner til institusjoner.
Hovedregelen er at en doktorkandidat skal føre opp både gradsgivende og samarbeidende institusjon i
publikasjoner inngår i avhandlingsarbeidet. Det forutsetter at begge parter faktisk bidrar med
veiledning på kandidatens publikasjoner. Retningslinjene understøtter med dette partenes felles ansvar
overfor kandidaten i ph.d.-utdanningen.
Veiledende retningslinjer med eksempler kan leses her:
http://www.uhr.no/documents/Veiledning_kreditering_av_vit_publikasjoner_til_institusjoner___endel
ig_m_eks.pdf
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