DM Forum aktivitet type 3 – beskrivelse
Definition type 3 aktivitet:
Aktiviteter ifm. etablering og drift af institutionslokale støttefunktioner dedikeret til forskningsdata
management. Deltagelse er tilskudsberettiget på baggrund af, at den lokale aktivitet løbede afrapporteres til DM
Forum, samt at resultater af aktiviteten stilles til rådighed for institutionerne i DM Forum.
Dato

2016-01-16

Version nr.

1

Navn for aktiviteten

Koordinationsgruppe for Datamanagement på Statsbiblioteket (fra 1.1.17 Det
Kgl. Bibliotek, Aarhus)

Aktivitetsleder

Ellen Vibeke Knudsen, Det Kgl. Bibliotek

Øvrige deltagere

Bjarne Søgaard Andersen, Det Kgl. Bibliotek
Filip Kruse, Det Kgl. Bibliotek
Jesper Boserup Thestrup, Det Kgl. Bibliotek
Katrine Hofman Gasser, Det Kgl. Bibliotek
Hanne Munch Kristiansen, Det Kgl. Bibliotek

Aktiviteten kort
beskrevet

På Statsbiblioteket er der etableret en koordinationsgruppe for research
datamanagement, som har fokus på at sikre videndeling, formidling og støtte til
opbygning af netværk på tværs af Statsbiblioteket, Aarhus University Library og
Aarhus Universitet.
Koordinationsgruppen er med til at sikre den nationale videndeling på baggrund
af det nationale netværk (DM Forum) da to medlemmer fra
koordinationsgruppen også indgår i DM Forum.

Formål

Det overordnede formål er at sikre og støtte bibliotekets nye initiativer og
igangværende aktiviteter inden for området forskningsdatamanagement med
opbygning af relevante (og nødvendige) kontakter og netværk, som sikrer test og
anvendelse af de udviklede værktøjer og service inden for området
forskningsdatamanagement.

Behov aktiviteten
adresserer

Biblioteket ønsker, i tæt samarbejde med bl.a. universitetets forskerstøtteenhed,
juridiske støttefunktioner og biblioteksfunktion at udvikle effektive og
kvalitetssikrede services som kan være en væsentligt støtte i forskernes arbejde
med at udbygge indsatserne for effektiv og sikker forskningsdatamanagement.

Nytte

Universitetets forskere vil kunne drage nytte af at der opbygges et tættere
samarbejde på tværs af de organisatoriske skel mellem de forskningsstøttende
funktioner.

Sammenhæng med
visionen for 2018
(Common Ground)

Der er etableret et samarbejde på tværs af interessenter.

Leverancer/output

Koordinering, videndeling og samarbejde på tværs af de enheder som leverer
forskningsservices rettet mod forskeren og forskningsgruppen inden for
forskningsdatamanagement.

Se www.deic.dk/DM_common_ground

Services, værktøjer og vejledninger.
Succeskriterier

Etablerede og fungerende samarbejde for fremme af datamanagement mellem
forskerstøttende funktioner.
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Evt. lignende initiativer

Der trækkes på erfaringer fra institutioner og aktiviteter i det nationale DM
Forum.

Evt. udfordringer

Forventet
arbejdsomfang (timer)

Periode 1 (juni 2015 – juni 2016): 536 timer
Periode 2 (juni 2016 – juni 2017):700 timer
Periode 3 (juni 2017 – juni 2018): 900 timer

Aktivitetens start og slut
tidspunkt

Start medio juni 2015 og forventet evaluering og beslutning om afslutning juni
2018.

Afrapportering og
formidling

Afrapportering og status kan suppleres med uddybning af opnåede resultater og
erfaringer.
Afrapportering af forbrugte timer per deltager og kort status leveres til DM
forum når det ønskes.
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