SCIENCE Forskningsdokumentation
Validering og BFI (uddrag af KUBIS Bibliografisk Vejledning til CURIS)
Validering og BFI regler:

Hvert år i september‐oktober beregnes og offentliggøres den nationale bibliometriske forskningsindikator (BFI) af
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser for alle danske universiteter. Metadata i CURIS
høstes i ”DDF‐MXD” format (Danish Research Database – Metadata Exchange Format for Documents). Efter høstning
bliver hver registrering checket i den centrale BFI database (aka. ”pipeline”) for fejl og mangler. For at få BFI point i
det pågældende år, skal en række nøglefelter være både til stede og uden fejl.
Når der valideres BFI publikationsregistreringer i CURIS, skal samtlige 9 nøglefelter nøje kontrolleres. Hvis bare ét felt
er forkert, vil posten fejle i beregningen og ikke give point og ikke tælle med.
De 9 nøglefelter som skal kontrolleres er:
1. Indberetningsår
2.Publikationsart
3.Publikationstype
4.Peer review status
5.Udgivelsesstatus
6.Forfatter
7.Publiceringskanal: Tidsskrifter/Serier/Konferenceserier og Forlag
8.Udgivelsesår
9.Hovedområde (kobles på automatisk)
1. Indberetningsår: er det år en publikation registreres til høstning (og er ikke nødvendigvis det samme som
udgivelsesår, se pkt. 8).
2. Publikationsart: kun Forskning og Rådgivning kan give BFI‐point, da de er ”klassificeret” som videnskabelige.
3. Publikationstype: kun Artikler, Letters, Reviews, Konferenceartikler, Bøger, Bidrag til bøger/antologier (inkl.
indlednings‐ og afslutningskapitler), Konferencebidrag i proceedings, Rapporter, Bidrag til Rapporter,
Doktordisputatser og Patenter kan give BFI‐point.
4. Peer review status: samtlige Publikationstyper under pkt. 3 (undtagen Doktordisputatser og Patenter) skal angives
til at være peer reviewed for at give point.
5. Udgivelsesstatus: kun publikationer som er registreret som Udgivet giver BFI‐point.
6. Forfatter: der skal være mindst én intern (dvs. KU) forfatter på publikationen. Forfatterne skal vælges fra
persondatabasen i CURIS (både KU forfattere og forfattere fra andre danske universiteter). Da data om forfattere i
persondatabasen kommer fra Scanpas, skal forfatteren, som er tilknyttet KU på publikationen, altid først registreres
korrekt i Scanpas.
Forfattere som ikke længere er ansat på KU, eller er ekstern finansieret og dermed ikke er i Scanpas, kan og skal først
registreres i Scanpas, som ”ekstern” person. Instituttets Scanpas‐ansvarlige skal kontaktes. Hvis ikke de interne (KU)
forfattere og de eksterne forfattere er korrekt registreret, og nøjagtig som de står på publikationen, vil BFI
publikationspoint ikke blive beregnet korrekt.
Kun rollen som ”Forfatter” giver BFI‐point. Andre roller, f.eks. redaktør, illustratorer, oversætter, forlag giver ikke
point.
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7. Publiceringskanal: Serier (Tidsskrifter) og Forlag: publikationen skal være udgivet i en godkendt publiceringskanal.
I CURIS skal der vælges publiceringskanaler, som er angivet i CURIS som både (1) central database og (2) at kanalen
faktisk giver point på niveau 2 eller 1 i det aktuelle år. Man skal være omhyggelig, når man søger
publiceringskanalerne frem i CURIS. Den samme titel kan være registreret i databasen både som Lokal database (som
ikke giver point) og som Central database (som kan give point). Være varsom med søgning med ISSN, da man kan
risikere kun at finde den version, som er registreret i den lokale database, og som ikke giver point.
8. Udgivelsesår: det år hvori publikationen er udgivet. Indberetnings‐ og udgivelsesår behøver ikke være det samme.
F.eks. kan en publikation give point, hvis den er udgivet tidligst et år før indberetningsåret og ikke tidligere har fået
point. På denne måde kan man samle op på glemte og/eller rettede poster siden sidste høst og sikre, at de tælles
med i det aktuelle indberetningsår.
9. Hovedområde: kobles på automatisk (Nat/Tek, Sund, Hum, Samf). På KU bestemmes hovedområde af hvordan
fakulteterne og enkelte institutter er ”klassificeret”. Publikationer fordeles mellem hovedområder og kun ét
hovedområde pr. publikation. Publikationernes placering følger den første KU forfatters hovedområdeplacering (dvs.
hvilket fakultet/institut vedkommende er ansat ved), uanset emnet, andre forfatters placering, tidsskriftet osv.
Samtlige kriterier 1‐9 foroven skal være opfyldte, hvis en publikation skal udløse BFI‐point. Der tildeles ingen
point, hvis blot ét enkelt kriterium mangler eller er forkert registreret. Registreringer i et indberetningsår som er
fejlbelagt, kan give point i det efterfølgende år, ved at fejl rettes og indberetningsår ændres til det efterfølgende
år (se punkt 8).
Når publikationer fra alle universiteter høstes, bliver alle publikationer automatisk kontrolleret for fejl og mangler.
Herefter udpeger systemet mulige dubletter blandt alle publikationer. Disse mulige dubletter kontrolleres af en
person i ministeriet, som afgør de konflikter der måtte være mellem disse dubletter. Disse konflikter kan f.eks. være
at der i et dubletpar, er angivet forskellige forfattere, forskellige antal forfattere, forskellige publiceringskanaler osv.
Denne ”metadata manager” fastlægger efter kontrollen den endelige pointberegning for publikationerne for de
enkelte universiteter.

