
Vitenskapelig publisering ved Norsk senter for menneskerettigheter 2013 

SMR har nedfelt følgende målsetning for vitenskapelig publisering i Forskningsstrategi 2012-2014, punkt d:  
SMRs akademiske stab skal publisere jevnlig i anerkjente nasjonale og internasjonale publiseringskanaler og ivareta satte publiseringsmål (minst to 
publiserte arbeider per år per forsker). Deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid skal ha et publiseringssikte. Senteret skal være synlig i offentligheten 
og formidle sine forskningsresultater. 

Forskerne registrerer selv sine publikasjoner i Cristin (Current Research Information System in Norway). Cristin er et felles nasjonalt system for registrering 
og rapportering av vitenskapelig publisering ved institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. 

Hvert år blir statistikk om vitenskapelig publisering rapportert til DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) fra Cristin og blir deretter brukt av 
Kunnskapsdepartementet til å fordele forskningsmidler. 

Definisjon av vitenskapelig publikasjon: 

 Publikasjonen må: 

 Presentere ny innsikt 

 Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 

 Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den 

 Være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for «fagfellevurdering». 

Vekting av vitenskapelige publikasjoner: 

 Nivå 1 Nivå 2 

Artikler i vitenskapelige 
tidsskrifter 

1 3 

Artikler i antologier  0,7 1 

Monografier  5 8 

NB! Publikasjonspoengene deles når flere forfattere / institusjoner har vært involvert i publikasjonen. 

Om nivå 1 og nivå 2:  
Nivåinndelingen av vitenskapelige tidsskrifter skjer ut fra en vurdering av kvaliteten på tidsskriftene. Formålet med kvalitetsinndeling av tidsskrifter er å stimulere til høy kvalitet ved publisering 
av vitenskapelige artikler. Når kanalen ligger på nivå 1 eller 2 betyr dette at de er godkjente, der nivå 2 er kanaler med høyere internasjonal prestisje. Det er en målsetning at volumet av 
publisering i nivå 2-kanaler skal være rundt 20 prosent av den totale publiseringsaktiviteten (ikke 20 % av publiseringskanalene). Det er de nasjonale fagrådene som rangerer kanaler på nivå 2. 



 

 

HF, SV, UV, TEOL, JUS: Antall vit. publikasjoner pr. vitenskapelig ansatt i 2013 
(sammenlignbare fakulteter mhp publiseringspraksis) 

Fakultet (UiO)  Antall vit. ansatte* 
 

Antall vit. publ. ** Gjennomsnittlig 
publisering per  
vit. ansatt 

HF  671 600 0,89 

SV   475 602 1,27 

UV  218 244 1,12 

TEOL 49 55 1,12 

JUS  259 313 1,21 
*) Kilde: Fakultetenes personalsider på web 2014. **) Kilde: Cristin. 100% endelige tall foreligger ikke pr. 10.3.14 

Juridisk fakultet: Antall vit. publikasjoner pr. vitenskapelig ansatt i 2013 

Institutt (Jur) Antall vit. ansatte* 
 

Antall vit. publ.** Gjennomsnittlig 
publisering per 
vit. ansatt  

Offentlig rett 87 125 1,44 

Privatrett 69 69 1,0 

Kriminologi og 
rettssosiologi 

32 44 1,38 

Sjørett 45 42 0,93 

SMR 27 41 1,52 
*) Kilde: Instituttenes personalsider på web 2014.    **) Kilde: Cristin. 100% endelige tall foreligger ikke pr. 10.3.14 

  



 

Juridisk fakultet: Antall vit. publ. fordelt på nivå 1 / nivå 2, pr. institutt, 2010-2013* 

Institutt (Jur) 2010 2011 2012 2013** 

Offentlig rett 56 (37/19) 62 (43/19) 84 (65/19) 125 

Privatrett 65 (60/5) 54 (39/15) 56 (42/14) 69 

Kriminologi og 
rettssosiologi 

12 (9/3) 31 (17/14) 39 (26/13) 44 

Sjørett 29 (26/3) 21 (15/6) 13 (10/3) 42 

SMR 23 (13/10) 23 (10/13) 24 (14/10) 41 (7/34) 
*) Kilde: NSD/DBH-basen (2010-2012) og Cristin (2013)  **) 2013-tall pr.nivå foreligger 10.03.14 kun for SMR 

SMR: Vitenskapelige publikasjoner 2010-2013 

År Antall 
totalt 

Nivå 1 Nivå 2 Tidsskrift-
artikler 

Antologi-
artikler 

Monografier 

2010 23 13 10 14 6 3 

2011 23 10 13 15 8 0 

2012 24 14 10 15 8 1 

2013 41 7 34 12 28 1 
*) Kilde: NSD/DBH-basen (2010-2012) og Cristin (2013) 

  



Statistikk over vitenskapelig publisering ved SMR i 2013 

 Nivå 1 Nivå 2 Sum Ant. SMR- 
forfattere 

Antall 
kvinner/menn 

1 forfatter 2 eller flere 
forfattere 

Utgitt av nordiske forlag/ 
utgivere 

Artikler  6 6 12   9 3 6 

Kapitler  1 27 28   12 16 0 

Bøker  0 1 1   1 0 0 

SUM 7 34 41 17 3 / 14 22 19 6 

 

Oppsummering: 

82,9 % av alle publikasjoner er på nivå 2 

68,3 % av alle publikasjoner er kapitler i antologier 

96,4 % av antologiene er på nivå 2 

50 % av artiklene er på nivå 2 

46,3 % av alle publikasjoner er medforfatterskap (2 eller flere) 

14,6 % av alle publikasjoner er utgitt av nordiske forlag/utgivere 

3 av 17 forfattere er kvinner 

 

Kirsten Fuglestved 
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