Beskrivelse af DM Forum 2018 aktivitet
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”Praktisk support v2”
Aktivitetens start-slut

15/2 2019 – 31/12 2019

Aktivitetsleder

Lene Offersgaard, KU

Konsortium

KU, AAU, SDU, AU, CBS, RA, KB, RUC (observatør), ITU (observatør)
Med observatør forstås deltagelse i møder og videndeling, men ikke aktiv i at
producere de konkrete leverancer. Deltagere:
Karsten Kryger, AAU
Mareike Buss og Lars Nondal, CBS
Jonas Langeland, ITU
Birte Christensen-Dalsgaard
Susanne den Boer, Lærke Neergaard, Tatjana Crnogorac, Lene Offersgaard, KU
Ene Rammer Nilsen, RUC
Asger Væring Larsen og Evgenios Vlachos, SDU
Lea Haahr, RA
Rasmus Riise, KB

Aktivitetens scope

Aktiviteten har et dobbelt formål: at gøre det nemmere for forskerne at gøre deres
data mere FAIR, samt at videreføre videndeling og samarbejde om RDM mellem
universiteternes RDM-supportorganisationer.
Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af erfaringerne fra aktiviteten ”Processer
og Organisation” i 2018. Erfaringerne er at videndeling på tværs er meget nyttigt og
inspirerende. Selvom universiteterne organiserer sig meget forskelligt på RDMområdet er deling af viden, erfaringer og udfordringer nyttigt.
Et element i at forskningsdata skal gøres FAIR er at hvis data skal kunne genbruges
så er det vigtigt at rettighederne til data er klare. Datalicens-området er ikke
supporteret pt på en del institutioner, derfor vil denne aktivitet fokusere på at skabe
Best Practice support vedr datalicenserDer er særligt tre områder hvor vi ønsker at arbejde sammen:
1.
2.
3.

Datalicenser i praksis
Processer der faciliterer RDM og FAIR så tidligt som muligt
Kommunikation internt på institutionerne i samspil med RDM
kommunikation fra nationale og tværgående initiativer fx Forums
sekretariat, RDA noden.

Målet er gennem samarbejde at give forskerne bedre lokal support med særligt
fokus på licenser og processer der gør data FAIR så tidligt som muligt.
Leverancerne består bla. af:
•
•
•

Best Practice support og en aftaleskabelon vedr datalicenser
Resumeer af diskussioner og forslag til anbefalinger til deling i Forum
Bedre kommunikation rettet til forskerne og forskerstøtten på
institutionerne

Værdien vil opstå på de medvirkende institutioner og som oplæg i DM Forum.
Must-have leverancer

Leverance 1: Datalicenser i praksis
Deltagere: KU, AAU, SDU, CBS, RA, KB, RUC (observatør), ITU (observatør)
a)

Afdækning af nuværende praksis på AAU, CBS, KU, SDU, RA, KB når data skal
tildeles licenser. Videndeling og strukturering af problemstillinger.

Must-have: Afrapportering på forum af status, samt skriftligt resume.
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b) Best Practice Support omkring valg af datalicenser - med mulighed for
institutionel toning.
Input indsamles i fagspecifikke workshops/fokusgruppeinterviews med
forskergrupper1:
AAU: Licensudfordringer og best practice for forskningsgruppe1
CBS: Licensudfordringer og best practice for forskningsgruppe2
KU: Licensudfordringer og best practice for forsningsgruppe3 (fra Humaniora)
KU: Licensudfordringer og best practice for forskningsgruppe4
SDU: Licensudfordringer og best practice for forskningsgruppe5
RA: Licensudfordringer og best practice for forskningsgruppe6
KB: Licensudfordringer og best practice for forskningsgruppe7
Måske kan der blive brug for et par TtT-agtige arrangementer baseret på
udfordringer vedrørende udvalgte data”typer”.
Måske bliver sw-licenser også berørt.
Must-have: Et resume fra hvert forskergruppemøde, samt et ”Best Practice” oplæg
til vidensdeling og til brug internt på institutionerne.
c)

Forslag til aftaleskabelon for aftaler mellem PI og institution for rettigheder,
adgang og ansvar for data (uden at diskutere ejerskab)2.

Must-have: Et forslag til aftaleskabelon og et notat der begrunder skabelonen.
Leverance 2: Processer der faciliterer RDM og FAIR så tidligt som muligt
Deltagere: KU, AAU, SDU, CBS, RA, RUC (observatør), ITU (observatør)
I hvilke processer på institutionen er forskerne mest udfordret i at levere god RDM?
Vi deler erfaringer med hinanden, og inviterer en ”inspirator”.
Must-have: Et ”katalog” af udfordringer og indsatser samles fra institutionerne.
Leverance 3: Kommunikation internt på institutionerne i samspil med RDM
KU, AAU, SDU, CBS, DTU, RUC (observatør), ITU (observatør)
a)

Bedre kommunikation rettet til forskerne og forskerstøtten på institutionerne.
Kommunikation internt på institutionerne sættes i samspil med RDM
kommunikation fra nationale og tværgående initiativer fx Forums sekretariat,
RDA noden.

Must-have: For KU, AAU, CBS, SDU og evt. DTU udarbejdes en kommunikationsplan
for et specifikt område, evt datalicenser eller adgang til data, en afdækning af hvilke
resurser det kræver, hvad der udfordrer for at det realiseres, samt konkret
realisering af kommunikationsplanen.
Nice-to-have
leverancer
Økonomi

Budget i alt: kr934.000, heraf søges om dækning af kr 600.400.
Ugifterne forventes fordelt således på leverancer:
leverance 1: 30%
leverance 2: 16%
leverance 3: 37%
aktivitetsledelse: 10% (Lene Offersgaard, KU)

1

Det tilstræbes for enkelthedens skyld at forskergruppen findes på ens egen institution, men kan også være en
gruppe på en anden institution end den institution, der interviewer. Det vigtige er at vi forholder os til konkrete
problemstillinger og på den måde bliver bedre klædt på til at foreslå en ”Best Practice Support” som giver
mening for både forskerne og institutionen.
2
Denne aftale afviger fra den tidligere udviklede ”modelaftale”, da aftalen er mellem PI og institution, og ikke
mellem institutioner.
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rejser og møder, inspirator: 4%
Omkostninger til rejser, møder mv fordeles senere og efter regning mellem
institutionerne (observatører kan også få dækket rejseudgifter): kr 40.000
Konkret budget for løn fordelt på institutioner:
Udgifter

Tidspunkt for
leveranceplan

AAU

100000

Refundering
72000

CBS

130000

93600

AU

50000

36000

KU

210000

168000

SDU

150000

108000

RA

65000

46800

KB

50000

36000

695000

560400

Ultimo marts.
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