
I denne uge er det Open Access Week. Temaet i år er:  'Open with Purpose: Taking Action to Build Structural Equity 

and Inclusion', dvs. strukturel retfærdighed og inklusion i adgang til forskning.  Det giver anledning til at sætte initia-

tiver igang hos forskningsinstitutioner og den enkelte forsker, der mindsker de forhindringer, der eksisterer i adgang til 

forskning. Selvom der er større forandringer i gang i forskningspublicering, så er det ved SDU’s og den enkelte forskers 

egen forskning, der er størst mulighed for at skabe mere åbenhed nu og her.    

I år sætter vi fokus på, hvordan man gratis kan gøre adgangen til forskning åben. Fra vores nu lukkede Open Access 

fond på biblioteket, har vi fået slået fast, at selv om vores budget bliver øget og prioriteret, så kan vi stadig kun betale 

for at udgive en lille procentdel af SDU's forskning med åben adgang. Samtidig er det forsat en høj prioritering at sikre 

studerende og forskere på SDU adgang til viden elektronisk, og betaling for open access kommer oveni disse omkost-

ninger. 

Vi sætter fokus på Open Acces på vores twitter-konto og på bibliotekets Facebook-side. Vi vil opfordre jer til at følge 

med og starte en debat om Open Access ude på institutter og forskningsenheder. 
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HAR DU STYR PÅ PERSONDATA I DIT CV?
CV’et er et af de steder, der ofte kan indeholde persondata. Tjek derfor dine CV’er og kig efter persondata, der ikke bør 

være der.  Vær især opmærksom på, om du har et tidligere CV af den type, der førhen blev lagt ind i PDS-systemet. Der 

er lukket for oprettelse af denne type CV, men havde du et her tidligere, er det ikke slettet automatisk. Denne type CV 

finder du i Pure ved at trykke ‘rediger profil’, og de vil også fremgå offentligt på forsiden af din profil i SDU’s Forsker-

portal under en overskrift, der hedder CV. Målet er at udfase disse CV’er, så hvis du har data her, så bør du enten slette 

CV’et helt eller kopiere teksten over i CV-skabelonen, som er beregnet til formålet. Du kan se vejledninger om, hvordan 

du gør det her: CV-vejledning 

Disse ting kan være problematiske i CV’et: Personnumre - Privatadresser - Telefonnumre - Navne i forbindelse med 

vejledning - Oplysninger om familie

SKABELONÆNDRINGER I PURE
Vi har besluttet at fjerne skabelonerne til publikationstyperne ‘Review’ og ‘Letter’ i Pure. Fremover tilføjes reviews og 

letters derfor i Pure via skabelonen til tidsskriftsartikler. Vi er nået frem til den konklusion, at fordelene ved at have de 

to ekstra skabeloner var for få i forhold til ulemperne. Det har vist sig at begreberne Letters og Review ikke opfattes 

på samme måde rundt i de forskellige forskningsmiljøer. Endvidere har sammenlægningen af disse publikationstyper 

den fordel, at det bliver grupperet under færre overskrifter på Forskningsportalen. De allerede registrerede Reviews og 

Letters er blevet flyttet til Tidsskriftartikel-skabelonen. 

OPEN ACCESS WEEK 2020

https://twitter.com/puresdu
https://www.facebook.com/sdulibrary/
https://www.sdu.dk/-/media/files/bibliotek/pure/cv+dansk.pdf



