SND nätverksträff: ”Vårt arbete med forskare”

Datum; 3-4 juni 2019. Plats: Högskolan i Gävle

Program:
Dag 1: måndag 3 juni (kl 13.00-17.00), Lokal: Stora Jadwigasalen (13:111)
12.00-13.00

Lunch

13.00-13.10

Välkomna till HiG

13.10-14.00

Lägesrapport och
sedan senast

14.00-15.00

DMP – uppföljning

15.00-15.30

Fikapaus

15.30-16.00

"Så bra att HiG
äntligen tar tag i
detta!"
SND:s domäner och
domänspecialister

16.00-17.00
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Malin Almstedt
Jansson, Karin
Meyer Lundén
Max Petzold,
Elisabeth
Strandhagen
Sanja Halling,
Elisabeth
Strandhagen

Malin Almstedt
Jansson, Karin
Meyer Lundén
Gustav Nilsonne,
Stefan Ekman

|

Statusuppdatering av hur arbetet med
datahanteringsplaner fortlöper i VR:s
arbetsgrupp och runt om i Sverige.

Presentation av resultat från HiG:s
forskarenkät. Utmaningar och möjligheter
för hantering av forskningsdata.
Presentation av verksamheten med
domänspecialister och några av SNDkonsortiets domäner
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Dag 2: tisdag 4 juni (kl 8.30-12.00)

08.30-10.00

Spår 1
Krusenstjernasalen
(23:213)

Spår 2
Stora Jadwigasalen
(13:111)

Spår 3
Bibliotekets
undervisningslokal (23:302)

Forskningsdatapiloten:
erfarenheter & diskussion

Utforska resurserna i
DAU-handboken.

Innehåll i framtida utbildningsworkshoppar?

—— Fikapaus ——
Utanför stora Jadwigasalen

10.00-10.30

10.30-12.00

Forskningsdatapiloten:
erfarenheter & diskussion

12.00-13.00

Lunch

Forskares (o)kunskap:
hur vet vi vad de kan om
datahantering?
Restaurang Markan, hus 91

De olika spåren lite mer utförligt:


Forskningsdatapiloten: erfarenheter & diskussion presenterar den pilotstudie som
bedrivits på åtta lärosäten under våren 2019, inklusive några slutsatser som SND dragit.
Presentationen följs upp med rundabordsdiskussioner kring hur man kan gå vidare med att
förbereda övriga DAU:er för att ta över arbetet med att granska och lagra forskningsdata från
sina lärosäten. (Ges i två omgångar; max 40 personer per gång.)



Utforska resurserna i DAU-handboken går igenom de olika delarna i DAU-handboken och
ger möjlighet att testa den genom några enkla övningar. Det blir också diskussion om hur
DAU:er kan bidra till arbetet med att bygga ut handboken. (Max 60 personer.)



Forskares (o)kunskap: hur vet vi vad de kan om datahantering? tar upp ett förslag på hur
framtida presentationer för forskargrupper, seminarier, institutioner med mera dels kan göras
mer engagerande och relevanta för deltagarna, dels kan utgöra en möjlighet att samla in data
kring vad forskare vet och inte vet rörande ägandeskap, lagstiftning och hantering av
forskningsdata. Dessa data kan sedan användas i dialogen med lärosätets ledning för att
motivera en del av DAU:ens arbete. (Max 60 personer.)



Innehåll i framtida utbildningsworkshoppar? ger en möjlighet att delta i ett samtal kring
vad framtida SND-arrangerade workshoppar skulle kunna innehålla. Dessa workshoppar är
tänkta att anordnas i samband med t.ex. nätverksträffar. (Max 16 personer.)
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