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Cristin

(Current Research Information System In Norway)

• Kort historikk:
– 2004 : “Tellekantsystemet” innføres ved UH’ene (jfr. rapporten “Vekt på Forskning”)
– 2011 : Cristin erstatter de tidligere systemene ForskDok og Frida:
• Ett felles forskningsinformasjonssystem for hele UH-sektoren, samt for Institutt- og
Helsesektoren

• Cristin-systemet består av følgende fire moduler:
1.
2.
3.
4.

Forskningsresultater/NVI
Forskere/Forskerprofiler (dvs CV/Kompetansemodul)
Prosjekter
Forskningsenheter

Forskningsutvalget ved Høgskolen i Molde anbefaler at biblioteket får ansvar for registreringer av
forskningsresultater i Cristin, jfr. modul 1 (NVI). Registrering i modul 2-4 overlates til den enkelte forsker og
forskningsgruppe (jfr. Sak 11/11 i Forskningsutvalgets møte 20/5-2011).
- Bibliotekets kan bistå som kompetansepersoner for modulene 2-4.

www.cristin.no
• Gå til Cristin/NVI – Logg inn vha Feide
– NB! Hvis Feide-pålogging ikke fungerer, må ditt HiMolde-passord endres!
– Mulig å søke- og se på poster uten pålogging,
men registrering og endring krever pålogging.

• Alle ansatte kan lage sin egen profil og f.eks. legge inn CV
(jfr. modul 2)
– Eks. på personer ved HiMolde som har oppdatert profilene sine:
• Else Lykkeslet - http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=58381
• Ole David Brask - http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=323884
• Harald Hjelle - http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=323794

– Modul 2 er også en nasjonal kompetansedatabase, eksempler:
• Klinisk psykologi - http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonSok?eord=klinisk+psykologi&modus=sok&type=PERSON
• Logistikk - http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonSok?eord=logistikk&modus=sok&type=PERSON
• Transportøkonomi - http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonSok?eord=transport%C3%B8konomi&modus=sok&type=PERSON

Cristin – mer enn bare publikasjoner (forts.)
• Forskningsprosjekter (jfr. modul 3)
– Eks. på personer ved HiMolde som har registrert prosjekt:
• Else Lykkeslet - http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=58381
• Per Bjarte Solibakke - https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=323819

– også mulig å søke frem alle prosjekter registrert ved HiMolde:
•

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonSok?tittel=*&modus=sok&type=PROSJEKT&avansert=1&instnr=211

• Forskningsgrupper/Forskningsenheter (jfr. modul 4)
– Eks. på Forskninggrupper ved HiMolde:
• Transport Research Group –
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonVis?pres=336911&type=GRUPPE

• The Planning, Optimization and Decision Support Group –
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonVis?pres=352791&type=GRUPPE

– også mulig å søke frem alle enheter ved andre institusjoner:
•

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonSok?tittel=*&modus=sok&type=GRUPPE&instnr=215

Nyttige lenker
•

UHR-rapporten "Vekt på forskning" (2004):
–

•

Vitenskapelige publiseringskanaler ("ITAR-registeret" ):
–

•

http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/

UHR sitt publiseringsutvalg:
–

•

http://www.uhr.no/documents/Vekt_p__forskning__sluttrapport.pdf

http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/utvalg/publiseringsutvalget/

Cristin hjemmeside:
– http://www.cristin.no/
Direkte til Cristin/NVI – Innlogging:
– https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/3/wa/registrering?la=no

•

Egne publikasjoner ved Høgskolen i Molde:
–

•

Brage HiM = Høgskolen i Molde sitt institusjonelle ("open access") arkiv:
–

•

http://www.himolde.no/index.cfm?pageID=1014

http://www.himolde.no/index.cfm/pageID/2628

Denne presentasjonen:
–

File://O:\adm\BIB\Cristin_for_HS_120306.pdf

