Fagligt Udvalg for Den Bibliometriske Forskningsindikator

Kære [Universitet]
Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI), som måler universiteternes produktion af forskningspublikationer, er baseret på faglige vurderinger fra mere end 400
danske forskere i Fagligt Udvalg og faggrupperne. Fagligt Udvalg, som har ansvaret for de faglige principper i BFI, har haft en drøftelse af BFI-listerne for serier og
forlag i BFI-systemet som opfølgning på et stormøde afholdt for formændene for
faggrupperne i BFI den 3. maj 2018.)
Fagligt Udvalg ønsker at understrege, at begge BFI-lister er dynamiske. Det vil
sige, at hvis en forsker opdager, at der mangler et vigtigt tidsskrift eller anden publiceringskanal på en af BFI-listerne, kan vedkommende altid gå ind i BFI-systemet
og foreslå det til optagelse på listerne. Alle har mulighed for at gøre dette. Der kan
også stilles forslag til sletning af serier og forlag fra BFI-listerne, hvis man mener,
at der ligger publiceringskanaler, som ikke burde udløse point. Eller man kan foreslå en ændring, hvis et tidsskrift f.eks. har skiftet titel og/eller ISSN-nummer.
Fagligt Udvalg opfordrer universiteterne til at distribuere denne information bredt,
så det bliver almindeligt kendt blandt forskerne.
Når et nyt forslag til BFI-listerne bliver oprettet, bliver det i første omgang tjekket af
BFI-sekretariatet for nogle objektive kriterier, som den nye publiceringskanal skal
opfylde. Hvis der er tale om et forslag til BFI-listen for serier, sendes forslaget
derefter ud til den faggruppe, som dækker det fagområde, forslaget ligger inden
for. Hvis faggruppen kan godkende den nye kanal bliver den lagt på BFI-listen for
serier med det samme og vil derefter udløse point i førstkommende datahøst. Hvis
der er tale om et forslag til BFI-listen for forlag, forelægges forslaget for Fagligt
Udvalg, som beslutter hvorvidt forlaget skal tilføjes til BFI-listen for forlag.
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Vejledninger om at stille forslag i BFI-systemet kan findes på BFI’s hjemmeside,
som også indeholder oplysninger om retningslinjerne og principperne for BFI:
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriskeforskningsindikator
BFI-systemet, hvor man kan stille forslag kan tilgås herfra:
https://bfi.fi.dk/
Læs mere om BFI-listerne her:
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https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriskeforskningsindikator/BFI-lister
BFI-sekretariatet kan kontaktes på bfi@ufm.dk, hvis man har brug for yderligere
hjælp.
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