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OVERSIGT OVER AKTIVITETSTYPER  (obligatoriske med gult) 
Medlemskab af styrelser råd, nævn, udvalg og netværk 
Medlemskab af styrelse i virksomhed eller organisation 
Medlemskab af udvalg, råd, nævn 
Medlemskab af bedømmelsesudvalg 
Medlemskab af forskningsnetværk 
Forskningsformidling i massemedier  
Deltagelse i interview til skrevne medier 
Deltagelse i tv-program  
Deltagelse i radioprogram  
Deltagelse i indslag på webbaserede medier 
Redaktionsarbejde / peer review 
Redaktør af tidsskrift 
Redaktør af serie 
Peer review 
Redaktør af uafsluttet antologi/samleværk 
Offentligt tilgængelige foredrag 
Offentligt tilgængelige foredrag 
Deltagelse i konferencer, workshop, kursus, seminar 
Deltagelse i konferencer 
Deltagelse i workshop, kursus, seminar 
Mundtlige bidrag på konferencer 
Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter 
Gæsteophold ved andre institutioner 
Priser, stipendier, udmærkelser, udnævnelser 
Ekstern undervisning og censoraktivitet  
Rådgivnings- og konsulentvirksomhed 
Andet 
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DEFINITIONER PÅ AKTIVITETSTYPER 

Medlemskab af styrelser råd, nævn, udvalg og 
netværk 

 
Obligatoriske 
typer er gule 

 
Medlemskab af styrelse i virksomhed eller organisation 
Her registreres medlemskab af styrelse for virksomhed eller organisation. 
Medlemskabet skal være relevant i forhold til forskerens forskningsområde. Der 
registreres kun medlemskab af virksomhedens eller organisationens styrelse. Både 
formandsposter og menige styrelsesposter registreres. Organisationen/virksomheden 
kan være dansk eller international, offentlig eller privat. 

 

 
Medlemskab af udvalg, råd, nævn 
Her registreres medlemskab af et råd, nævn eller udvalg (dansk eller internationalt), 
typisk nedsat af regering, ministerium, EU eller anden myndighed. Medlemskabet skal 
være relevant i forhold til forskerens forskningsområde. Der registreres kun 
medlemskab af organer, der er eksterne i forhold til universitetet. 

 

 
Medlemskab af bedømmelsesudvalg 
Her registreres medlemskab af eksterne bedømmelsesudvalg (ph.d., professorater 
mv.) 

 

 
Medlemskab af forskningsnetværk 
Her registreres medlemskab af forskningsnetværk, der registreres kun medlemskab af 
forskningsnetværk, der rækker ud over egen institution. 

 

 
Forskningsformidling i massemedier 

 
Obligatoriske 
typer er gule 

 
Deltagelse i interview til skrevne medier 
Der medtages kun deltagelse i interview til skrevne medier af væsentligt omfang, hvor 
forskeren mundtligt formidler forskningen og dens resultater 

 

 
Deltagelse i tv-program 
Deltagelse skal i tid have et væsentligt omfang i programmet. 

  

 
Deltagelse i radioprogram 
Deltagelse skal i tid have et væsentligt omfang i programmet. 

  

 
Deltagelse i indslag på webbaserede medier 
Her registreres formidling via podcast, webcast o.lign. 
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Løbende redaktionsarbejde 

 
Obligatoriske 
typer er gule 

 
Redaktør af tidsskrift 

Definition på redaktør: Person, som forestår udvælgelse, sammenstilling, og 
koordinering af bidragene til en publikation, og foretager teksttilretning. Her registreres 
hverv som redaktør af forsknings- eller formidlingstidsskrift. 

 

 
Redaktør af serie 

Her registreres hverv som redaktør af monografiserie eller working paper-serie. 

 

 

Redaktør af uafsluttet antologi/samleværk 

Her registreres hverv som redaktør af uafsluttet antologi/samleværk. 

 

 
Peer review  

Her registreres hverv som peer reviewer. Evt. ”blind peer review” angives ved at skrive 
Blind peer review i artikel-titelfeltet. 

Definition: Bedømmelse (i skriftlig form) af et fagligt, især videnskabeligt, manuskript 
eller en udkommet publikation, evt. af en forskers samlede produktion, foretaget af én 
eller flere personer af samme faglige status som forfatteren, og henvendt til en fagligt 
kvalificeret kreds. 

 

Offentligt tilgængelige foredrag 
Obligatoriske 
typer er gule 

 
Offentligt tilgængelige foredrag 
Der skelnes mellem offentligt tilgængelige foredrag, og foredrag som afholdes i 
forbindelse med videnskabelige konferencer. Et offentligt tilgængeligt foredrag er 
karakteriseret ved primært at henvende sig til offentligheden og altså ikke til andre 
forskere. Et offentligt tilgængeligt foredrag kan godt være i en forening, hvor der 
kræves medlemskab eller betaling for deltagelse. Et offentligt foredrag kan ligeledes 
være i forbindelse med høringer, politiske konferencer eller i forbindelse med 
arrangementer i private virksomheder. 
Et foredrag registreres gerne hver gang det afholdes - selvom indholdet er det samme. 
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Deltagelse i konferencer, workshops, kursus, seminar 
Obligatoriske 
typer er gule 

 
Organisation af og deltagelse i konference 

 

 
Forelæsning og mundtlige bidrag 
 

 

 
Deltagelse i workshop, seminar og kursus 
 

 

 

Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter 
Obligatoriske 
typer er gule 

 
Gæsteophold ved andre institutioner 
Gæsteopholdet skal have en varighed af mere end 1 måned før det registreres. 

 
Priser, stipendier, udmærkelser, udnævnelser 
Ved udnævnelse forstås ikke tildeling af akademiske titler, men fx tildeling af 
ordenstitler. 

 
Ekstern undervisning og censoraktivitet  

 

 
Rådgivnings- og konsulentvirksomhed 
Som ”Rådgivnings- og konsulentvirksomhed” registreres kun aktiviteter, som har en 
eksplicit rekvirent. Der kan registreres rådgivnings- og konsulentvirksomhed som 
udføres både uden og mod betaling. Oplæg på fx interne seminarer i virksomheder 
skal ikke kategoriseres som rådgivning eller konsulentvirksomhed, men i stedet 
registreres i kategorien ”offentligt tilgængelige foredrag”. 

 
Konferencer, workshop, kursus, seminar  
 
Andet 

 

 


