Pure-afdelingen SDU | puresupport@bib.sdu.dk

Akademisk CV i Pure
Denne vejledning tager dig igennem, hvordan du laver et CV i Pure. Klik på teksten
herunder for at hoppe direkte til et afsnit.
•

Find CV-funktionen, og vælg den korrekte type

•

Hvad skal du inkludere i dit CV i Pure?

•
•

Periodisk punktopstilling med dine uddannelser og ansættelser

•

Tilføj publikationer via automatiske lister af Pure-indhold

•

Gør en liste statisk og vælg selv relevant indhold

•

Udgiv dit CV

Find CV-funktionen, og vælg den korrekte type
Et CV i Pure laves i venstremenuen. Klik på plusset i baren for at lave et nyt. Klik på
fanen, hvis du allerede har et CV, du vil opdatere.
Du kan vælge forskellige typer af CV’er. Vi ønsker, at I laver et offentligt CV, da
vi vil have det liggende på forskerportalen.

Vælger du at lave et ‘Privat CV’, kan det aldrig gøres offentligt. Du kan i stedet lave et
‘Offentligt CV’ og lade være med at udgive det.
Nu kan du begynde at lave CV’et. Har du redaktørrettigheder i Pure, møder du først en søgeboks, hvor du kan søge
navnet på den person, du skal lave CV for. Derefter møder du et vindue, med indhold, du kan vælge til. Start blot
med at trykke på ’Opret’.
Det første, du bør gøre, er at ændre navnet på dit CV. Det gør du øverst i
CV-vinduet. Du kan kun give ét navn, som ses på dine profil både på
dansk og på engelsk.

Herefter kan du få en menu frem ved at trykke
på ’Tilføj afsnit’.
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Hvad skal du inkludere i dit CV i Pure?
En god måde at starte dit CV på er at tilføje de overskrifter,
du vil have med i CV’et. Det gøres ved at starte med at
importere ‘Dine personlige stamdata fra Pure’ og derefter
tilføje ‘Overskrift’ til hver ønsket sektion.
Til venstre ses et eksempel på typiske sektioner i et CV. Når
du er tilfreds med overskrifterne, kan du tilføje tekstsektioner under hver overskrift. Du bør som minimum lave
dit CV på engelsk. Ønsker du ikke at lave dansk tekst, kan
du kopiere den engelske tekst ind i de danske felter.
Rækkefølgen på overskrifterne kan altid ændres. Hver
overskrift bør indeholde informationer, der giver et godt billede af din forskning uden at indeholde for meget støj.
Andre relevante overskrifter kunne være:
•
•
•
•
•

Arbejde som peer-reviewer
Projekter
Administrative positioner
Presseomtale
Udvalgte oplæg

Automatiske lister fra Pure – Hvad bør du tilføje?
Indhold, der kan importeres automatisk til CV’et, kan være meget forskellig fra person til person. Det afhænger af,
hvor mange felter du har fyldt ud på din Pure-profil generelt.
Personlige stamdata fra Pure er navn, nuværende
ansættelse, billede og kontaktinformation. Det er normalt
en god idé at tilføje dette.
Tilføj en sektion ad gangen for at holde styr på, hvad du tilføjer.
Profilinformation er den tekst, du har tilføjet som ’Forskningsområde’ eller
’Forskningsinteresser’ på din profil i Pure.
Liste med dine ansættelser er en automatiske liste, du kan tilføje, men den
indeholder kun dine ansættelser fra SDU, med mindre du selv har tilføjet flere
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ansættelser. Listevisningens format tager en del plads, og vi anbefaler, at du i stedet laver en liste over dine
ansættelser ud fra en periodisk punktopstilling.

Periodisk punktopstilling med dine uddannelser og ansættelser
Hver gang du vil tilføje noget nyt, tryk på ’Tilføj afsnit’.
Først bør du tilføje en overskrift til afsnittet, hvis du ikke allerede har gjort
det. Vælg derefter at tilføje en periodisk punktopstilling. Du får nu en liste.
Du bliver nu bedt om at udfylde dansk og engelsk tekst samtidig.
Du ændrer linjerne enkeltvis. Pilene rykker linjerne op eller ned, og du sletter
overskydende punkter på ’x’. Det er normalt at liste nyeste øverst.

Når du tilføjer din ansættelse, kan du tilføje et tekst-felt, hvis du ønsker at tilføje en introducerende tekst til dit
forskningsfelt før listen, som det er gjort herunder. Det gøres ved at holde musen mellem overskriften og
periodeopstilling, så du får teksten ’Tilføj afsnit’ frem.

Tilføj publikationer via automatiske lister af Pure-indhold
Du kan automatisk tilføje andet indhold, du har indtastet i Pure. Det inkluderer publikationer, aktiviteter, priser og
presseomtale.
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Husk på at CV’et kommer til at ligge på din SDU-profil ved siden af omfattende lister over alt dit Pureindhold. Det er en god idé at bruge CV’et til at gøre opmærksom på særligt indhold.

Hvis det er vigtigt for dig at vise, at du har en lang karriere bag dig, kan en god løsning være at tilføje et tekstfelt,
hvor du skriver en sammenfatning selv i stedet for at tilføje en automatisk liste over alle dine publikationer:

De fleste CV’er indeholder en liste over udvalgte publikationer.
Du bør udvælge de publikationer, du er mest stolt af, og som er mest sigende for den retning, du ønsker din karriere
skal bevæge sig i. Udvælgelsen kræver lidt arbejde, men derefter er den let at holde opdateret.
Først tilføjer du en ’Publikationer’-sektion.
Som vist i billedet neden for kan du definere nogle kriterier for din liste. Vil du lave en manuel udvælgelse, som
vi anbefaler, behøver du ikke definere mange kriterier. Vil du ikke opdatere listen selv, kan du sætte nogle
begrænsede krav til det indhold, der skal tilføjes automatisk i fremtiden. Det kan eksempelvis være dine 20
nyeste forskningsartikler.

Start med at ændre overskriften til noget, der indikerer, at det ikke er en omfattende liste over alle dine
publikationer. Det kan eksempelvis være ‘Selected Articles’ eller ‘Recent Published Books’.
Derefter kan du udvælge kriterier. ’Maksimalt antal’ står som udgangspunkt til ’alle’. Du bør ikke have mere end ca.
20 artikler i dit CV.
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I ’Type’-sektionen udvælger du den eller de typer, der er
relevante for din aktuelle liste. Det kan være en god idé at
præsentere artikler i én liste og eksempelvis bøger i en
anden.
Du kan ændre publikationsåret, hvis du har behov for det,
men fordi det valgte antal vises startende med nyeste
først, er det ikke sikkert, det er nødvendigt.
Klik på OK, når du er færdig, og listen vil dannes ud fra de
kriterier, du har valgt.

Gør en liste statisk og vælg selv relevant indhold
En dynamisk liste er en liste, der selv opdaterer, når du tilføjer nyt indhold i Pure, der passer med
listens kriterier.
En statisk liste er en liste, hvor du selv kan tilføje og fjerne publikationer enkeltvis løbende. Tilføjer du
nyt indhold i Pure, der passer til de valgte kriterier, bliver du hver gang spurgt, om du vil tilføje det i dit
CV. Du bliver ikke kontaktet på mail, når dette sker.
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Du ændrer en listes status inde i
listeredigeringen i CV’et. Funktionen
ligger i bunden af vinduet. Når du gør
en liste statisk, kan du ændre
indholdet, men laver du den sidenhen
dynamisk igen, overskrives dine manuelle ændringer.
Publikationer slettes ved ’x’-et i højre side, og du kan tilføje publikationer ved at holde musen mellem publikationer.

Når nyt indhold er tilføjet, der passer til kriterierne for din statiske liste, kommer denne notifikation frem i CV-fanen i
Pure.

Åbner du CV’et, kan du vælge at tilføje eller fjerne indholdet:
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Du kan tilføje så mange automatiske lister, som du har
brug for.
Priser, udnævnelser og aktive professionelle
medlemskaber kan eksempelvis også tilføjes ved hjælp
af automatiske lister. Sørg for at have registreret det
ønskede i korrekte kategorier i Pure først.
Herunder er ‘Awards and prizes’ lavet ud fra en statisk
liste, mens listen ‘Recent work as Peer Reviewer’ er
lavet med en dynamisk liste, der viser de nyeste
indberetninger, hvor maksimum er sat til tre.

Udgiv dit CV
Indtil du sætter hak i boksen ‘Udgiv’ er dit CV ikke offentligt,
selvom du gemmer det. Når du er helt færdig med dit CV, kan
du udgive det.
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