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San Francisco Declaration of Research Assessment (DORA)

Three principles of DORA:

• Eliminate the use of journal-based metrics in 
research assessment

• Assess research on its own merits

• Capitalize on technology to enhance scholarly 
communication and evaluation of the impact of 
research



Prosess ved UiT

UiT signerte DORA i juni 2016 

Gjennomgang av relevante områder, retningslinjer og rutiner 
> plan og prosess for implementering høsten 2018

Hovedområder:

• Opptak, tilsetting og opprykk til stillinger

• Bedømmelse av doktorgrader

• Utlysninger og tildelinger av forskningsmidler

• Andre områder: priser, FoU-termin m.v.
• Brev ut til UiTs enheter



Tilsettinger og opprykk til stillinger

Revisjon av Utfyllende bestemmelser for ansettelser og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 
ved UiT

Fra 1.1.2019:

Punkt 4.3 Komiteens mandat, 4.3.1 Beskrivelse og vurdering av søkerne

«… Ved UiT skal det vurderinger i forbindelse med ansettelse legges vekt på forskningsarbeidenes 
kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The 
San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).»

(Ytterligere revisjon pågår som følge av endringer av krav til pedagogiske kvalifikasjoner i nasjonal 
forskrift )



Bedømmelse av doktorgrader

Revisjon av Veiledning om bedømmelse (sensur) av doktorgrader ved Universitetet i Tromsø –
Norges arktiske universitet (UiT) 

Vedtatt 15.8.2018:

Punkt 4. Bedømmelseskomiteens vurdering av avhandlingen (ph.d. § 31 / dr.philos. § 15), 
4.3 Bedømmelse av avhandlingen:

«… I samsvar med prinsippene i The San Francisco Declaration on Research Assessment
(DORA), skal det legges vekt på avhandlingens kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor 
arbeidet/arbeidene eventuelt er publisert.» 



Utlysninger og tildelinger av forskningsmidler

Interne utlysninger, institusjonsnivå:

• Aurora Centres

• Tematiske satsninger (reflekterer 
prinsippene)

Fakultetene:

• Overgangsstipend og utenlandsstipend

• Oppfordret til ikke å bruke 
publiseringsindikatoren på individnivå



Andre områder: priser, FoU-termin m.v.

• Statutter for UiTs priser foreløpig ikke revidert

• Nettside om DORA ved UiT er etablert

• Retningslinjer for fordeling av FoU-termin:

Fra 1.1.2019 ikke minimumskrav til søkere om 
publikasjonspoeng, men

«… søkeren skal være en aktiv forsker (innen for 
eksempel publisering, ekstern finansiering, 
veiledning av ph.d.-studenter og innovasjon), og 
skal ha publisert godkjente vitenskapelige 
publikasjoner i opptjeningstiden»

Retningslinjer for FoU-termin revideres videre.

Forslag til høring under utarbeidelse: 

• tellende vitenskapelige publikasjoner, 

• opplastet fulltekst/publikasjoner med åpen 
tilgang, 

• ønsker å vektlegge FoU-resultatenes bredde, 
åpenhet og gjennomslag (impact) i videre 
forstand

Formål: Strategisk virkemiddel for forskning og 
utviklingsarbeid (og ikke en ansattrettighet)

Viktigste krav: Plan for innhold i terminen

Dilemma: grundig vurdering av den enkelte 
søknad (≠) enkel og rettferdig saksbehandling



Prorektor Kenneth Ruud, 
Munin-konferansen, november 2018 



Leiden-manifestet



Utvikling og utfordringer videre

Gi DORA mer innhold ved UiT:

• Hva mener vi med forskningskvalitet, for de 
ulike fagdisiplinene?

• Mer vekt på bredden av alle resultater og 
gjennomslag for forskningen

• Følge opp, utforme rutiner og utvikle 
kompetanse (kultur) slik at prinsippene faktisk 
inngår i praksis.

Viktige prinsipper noe utover DORA:

• Transparens (jfr. Leiden-manifestet)

• Favne helheten i landskapet og stimulere til 
åpenhet

Utviklingen nasjonalt:

• Andre forskningsinstitusjoner

• Kunnskapsdepartementet; NPI
(publiseringsindikatoren.. )

• UHR-arbeidsgruppe 

• Forskningsrådet (policy for åpen forskning)

• Nasjonale fagråd





Utvikling og utfordringer videre…

EUA Roadmap on Research Assessment in the Transition to Open 
Science
https://eua.eu/downloads/publications/eua-roadmap-on-research-
assessment-in-the-transition-to-open-science.pdf

European Commission: Evaluation of Research Careers fully 
acknowledging Open Science Practices
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_rewards_wgreport_
final.pdf
DORA – roadmap, «You’ve signed DORA, now what?» (jan. 2019)
The next and more challenging steps require changes in academic culture and behaviour to ensure that hiring, 
promotion, and funding decisions focus on the qualities of research that are most desirable – insight, impact, 
reliability and reusability – rather than on questionable proxies.
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