RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FORFATTERADRESSER VED NMBU
(Versjon NMBU, godkjent av rektor i møte 20. desember 2016)
Forfatteradresser på publikasjoner fungerer ikke bare som kontaktinformasjon. Forfatteradresser har også en
viktig funksjon i kreditering av forskningsinstitusjonene som forfatterne er tilknyttet. Forfatteradressene er
avgjørende for hvilke enheter som får publikasjonspoeng og tilhørende tildeling i de resultatbaserte
budsjettkomponentene. I rapporteringsinstruksen 1 heter det:
1.
2.
3.

En institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig
bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet.
Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoners adresser dersom disse i hvert enkelt tilfelle også
tilfredsstiller kravet i punkt 1.
Et ansettelsesforhold eller et veiledningskrav kan regnes som grunnlag for kreditering av en
institusjon, hvis kravet i punkt 1 er innfridd.

For at NMBU skal få uttelling for en vitenskapelig publikasjon i form av publikasjonspoeng, må
institusjonsnavnet være oppgitt på publikasjonen:
Hovedregelen er at «Norges miljø- og biovitenskapelige universitet» eller «Norwegian University of Life
Sciences» og fakultetsnavn skal benyttes som forfatteradresse når forfatteren har utført arbeidet som
ansatt, ph.d.-kandidat, gjesteforsker eller student ved NMBU.
Dersom kun institutt, fakultet, senter osv. er oppført som forfatteradresse, vil NMBU ikke få
publikasjonspoeng for publikasjonen.

Personer som er tilknyttet et forskningssenter: Forskningssentre som NMBU har, eller deltar i, skal ikke
benyttes som selvstendige forfatteradresser uten institusjonstilknytning. Sentre kan oppgis som del av NMBUadressen; slik: Centre of X, Faculty of Y, Norwegian University of Life Sciences, … . Senterets navn, fakultetet og
NMBU skal ikke være skilt med ”and”.
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https://www.cristin.no/cristin/superbrukeropplaering/rapportering/rapporteringsinstruks.html

Nærmere retningslinjer for noen grupper:
Personer som har deltidsstillinger ved flere institusjoner: Den eller de institusjonen(e) som har utbetalt lønn
for det arbeidet som er utført, skal oppgis som forfatteradresse(r).
Personer i bistillinger: Når det inngår forskning i hovedstillingen, skal hovedarbeidsgiver oppgis som
forfatteradresse. Dersom publikasjonen er knyttet til forskning utført i bistillingen skal biarbeidsgiver oppgis i
tillegg.
Personer som ikke lenger er ansatt ved NMBU: NMBU skal oppgis som forfatteradresse dersom forskningen
helt eller delvis ble utført mens personen var ansatt ved NMBU. Dersom ny arbeidsgiver har bidratt vesentlig til
forskningen, kan denne oppgis som adresse i tillegg til NMBU. Dersom den nye arbeidsgiveren ikke har bidratt
vesentlig til forskningen, kan denne oppgis i en fotnote som forfatterens nåværende kontaktadresse.
Ph.d.-kandidater ansatt ved NMBU skal, som andre vitenskapelig ansatte, oppgi NMBU som forfatteradresse i
publikasjoner.

Retningslinjer for andre med tilknytning til NMBU:
Ph.d.- kandidater ansatt eksternt skal oppgi NMBU som forfatteradresse i publikasjonen, dersom NMBU har
gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for det publiserte arbeidet. Aktiv utøving av
veilederansvar på den aktuelle publikasjonen er et tilstrekkelig bidrag 2. Arbeidsgivers adresse oppgis også,
dersom denne har gitt nødvendig og vesentlig bidrag til det publiserte arbeidet. Dette gjelder også for ph.d.kandidater som ikke er ansatt (f.eks. ph.d.-kandidater under kvoteprogrammet, selvfinansierte osv.). Ph.d.kandidater som tar en grad som to utdanningsinstitusjoner samarbeider om (eks. en cotutelle eller fellesgrad)
skal bruke begge utdanningsinstitusjoner som forfatteradresse på arbeider som inngår i gradsarbeidet.
Mastergradsstudenter: Mastergradsstudenter ved NMBU skal bruke NMBU som forfatteradresse på arbeider
som publiseres, også dersom disse publiseres etter at graden er avlagt. Dersom mastergradsarbeidet
gjennomføres ved annen institusjon, kan denne institusjonens adresse oppgis i tillegg, hvis bidraget til arbeidet
som publiseres er vesentlig.
Gjesteforskere og –studenter: Ansatte og studenter ved NMBU som har et forskningsopphold hos en annen
institusjon skal oppgi NMBU som forfatteradresse. Tilsvarende bør gjesteforskere og gjestestudenter ved
NMBU oppgi egen institusjon som forfatteradresse. Vertsinstitusjonen kan oppgis i tillegg dersom den har
bidratt vesentlig i forskningen som er utført.
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http://www.uhr.no/documents/Veiledning_kreditering_av_vit_publikasjoner_til_institusjoner___endelig_m_eks.pdf

