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Hvad skal indberettes i Pure?  

1 Publikationer: 

• Artikler i tidsskrifter (almindelige/peer reviewed) 

• Bøger samt bidrag til bøger 

• Konferencebidrag: Abstracts/foredrag/PowerPoints/posters 

• Ph.d.-afhandlinger 

1.2 Oplysninger der altid skal altid indgå:  

• Navn på bidrag 

• Vol./bind, sider (fra-til) (ved bøger og abstracts) og antal sider – gælder ikke for epublications  

• Fuld navne på alle interne (lokale) forfattere 

• Hvis bidraget er en artikel – om den er peer reviewed 

• Tidsskrifts- eller konferencenavn 

• Ved bøger: Forlag/udgiver 

2 Aktiviteter: 

2.1 Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk  

• Medlemskab af nationalt/internationalt udvalg, råd, nævn (f.eks. Videnskabsetiske komiteer, Editorial Boards 

på fagtidsskrifter, forlag osv.)  

• Medlemskab af organ i offentlig dansk eller international organisation  

• Medlemskab af interesseorganisation  

• Medlemskab af organ i privat virksomhed/organisation  

• Medlemskab af bedømmelsesudvalg (videnskabelige stillinger, ph.d.-ansøgninger og afhandlinger, forsk-

ningsmidler, censorkorps ved SUND eller andre universiteter)  

• Medlemskab af forskningsnetværk 

2.1.1 Oplysninger, der som minimum skal indgå: 

• Medlemmets titel i organet 

• Organnavn 

• Startdato for medlemskab 

2.2 Optræden i massemedier  

• Deltagelse i radioprogram  

• Deltagelse i tv-program  

• Deltagelse i interview til skrevne medier 

2.2.1 Oplysninger, der som minimum skal indgå: 

• Titel på udsendelse/program/artikel 

• Mediets navn 

• Dato for bidraget 



 

 Side 2 

2.3 Løbende redaktionsarbejde 

• Redaktør af forskningstidsskrift  

• Redaktør af formidlingstidsskrift  

• Redaktør af uafsluttet forskningsantologi/samleværk  

• Redaktør af working paper serie  

• Redaktør af serie  

• Redaktør af temanummer  

2.3.1 Oplysninger, der som minimum skal indgå:  

• Titel på antologien/serien 

• Startdato (evt. slutdato) 

2.4 Peer review 

2.4.1 Oplysninger, der som minimum skal indgå:  

• Titel på bidrag 

• Titel på tidsskrift/antologi 

• Udgivelsesår 

2.5 Foredrag og mundtlige bidrag  

2.5.1 Oplysninger, der som minimum skal indgå: 

• Titel på foredrag 

• Dato for afholdelse 

• Sted 

• Land 

2.6 Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter:  

• Gæsteophold ved andre institutioner  

• Ekstern undervisning, fagkoordinering og censoraktivitet  

• Konferencer, workshop, kursus, seminar, deltagelse i organisationskomiteer for faglige møder/kongres 

• Priser, stipendier, udmærkelser, udnævnelser  

• Rådgivnings- og konsulentvirksomhed, udtalelser til Retslægerådet  

• Vejledning af ph.d.-studerende på andre institutter og andre universiteter, samt vejledningsopgaver på andre 

institutter 

2.6.1 Oplysninger, der som minimum skal indgå:  

• Titel/navn på institution/konference 

• Startdato (evt. slutdato) 

• Sted 

• Land 

 

 

 

 

 


