Notulen Metis Raad 29 oktober 2012
Aanwezig: Floris Aanstoot, Annemarie Bonenberg, Patrick Hoetink, Anne-Marie Klijnstra , Marga
Koelen, Ria Marinussen, Walter Nijhuis, Janke Rademaker , Lineke Roepers.
Afwezig:
Notulen Metis overleg 24 september 2012
Goedgekeurd.
Actiepunten
Afgerond zijn : 21, 22, 42, 43, 45, 46
Harvester Metis/Repository
- Op donderdag 11 oktober 2012 heeft er een evaluatie van de harvester plaatsgevonden.
- De bevindingen die tijdens de evaluatie besproken zijn worden aangepast door ICTS.
- Gezien de nog niet opgeloste bevindingen in de harvester en de werkzaamheden die voor 29
en 30 oktober 2012 aan de Metis omgeving gepland staan is de harvester op vrijdag 26
oktober 2012 tijdelijk uitgezet.
- Dat er publicaties uit Metis met een status niet gepubliceerd geharvest werden is een fout in
de harvester die opgelost zal worden.
- Annemarie heeft een aantal bevindingen op de harvester naar Maarten gemaild.
- Iedereen die bevindingen op de harvester heeft wordt verzocht deze door te geven aan
Lineke.

Resultaatsoort Prijs/Beurs
Prijs/Beurs wordt geclassificeerd als Prijs/Beurs en als Overige in de SEP/VSNU tabellen.
Deze worden wel geteld in de SEP tabellen maar niet in de gewone tabellen.
Vraag: huidige classificatie handhaven of definities in SEP/VSNU tabellen aanpassen?
- Besloten is dat we het laten zoals het nu is.
Voorstel: opzetten van een ‘nieuwsbrief voor secretaresses’
-

De ontbrekende informatie betreft voornamelijk de wijzigingen die in patches doorgevoerd
worden.
Floris en Lineke stellen als onderdeel van het uitrollen van nieuwe patches een brief op voor
de facultaire Metis beheerders. De facultaire beheerders kunnen deze brief gebruiken om de
gebruikers in te lichten. Per deelsysteem worden de wijzigingen in menselijk begrijpelijke taal
beschreven.

Presentatie MISUT
Walter Nijhuis heeft een presentatie gegeven over MISUT.

Rondvraag
- Janke vraagt wanneer de brief met de deadlines betreffende onderwijs- en
onderzoeksgegevens verslagjaar 2012 wordt verstuurd. Walter zal dit navragen en de brief
naar Lineke sturen. Lineke verstuurt de brief naar de facultaire beheerders en plaatst deze op
de Metis webpagina.

Actiepunten
nr
3
17
20
21
22

datum
2011-06-20
2012-02-20
2012-04-02
2012-04-02
2012-04-02

25 2012-04-02
32 2012-07-09

33 2012-07-09

35 2012-09-24
36 2012-09-24

37 2012-09-24

38 2012-09-24
40 2012-09-24

41 2012-09-24
42 2012-09-24
43 2012-09-24

onderwerp
Aanpassen Metis universe resultaten
Deposit mail
Lijst promoties uit GATS rondsturen
Assistent promotor of copromotor?
Berichten over wetenschappelijke
artikelen. Hoe registreren?
Opzet handleiding Metis 3.0
Overzicht maken van openstaande
organisatiedelen en
onderzoeksactiviteiten die afgesloten
kunnen worden
Aangeven welke ontbrekende informatie
(Tabel 3. Rapport Informatiebehoefte)
er aan Metis moet worden toegevoegd,
zodat dit doorgegeven kan worden aan
het UCI als nieuw te ontwikkelen
functionaliteit
Iedereen vanaf 2012 of 2013
onderzoeker in HR?
Overzicht 3a/3b classificaties per
faculteit opstellen. Samen met voorstel
voor omboeken classificaties mailen
naar Lineke.
Zie punt 36. Voorstel Walter over
omboeken classificaties 3a/3b
bespreken met facultaire Metis
beheerders.
Navragen bij HR of tenure tracks
middels ja/nee in HR geregistreerd
worden
Mail sturen naar Astrid Hofenk met de
vraag of het college van promoties de
term copromotor willen gaan gebruiken
i.p.v. assistent-promotor.
Contact opnemen met Petra over de top
10 van GW voor de inventarisatie van
de ontbrekende informatie.
Bevindingen en wensen over de Metis
patches 51 en 53 mailen naar het UCI
Herstesten bevindingen Metis patches
51 en 53.

44 2012-09-24

Controleren profielen facultaire Metis
beheerders m.b.t. tijdschriften

45 2012-09-24

Tabel MM_PHD_STUDENTS vullen op
de acceptatieomgeving . De facultaire
Metis beheerders kunnen dan op de
acceptatieomgeving onderzoeken of ze
promovendi functionaliteit willen
gebruiken.  MOET ENGELS
WORDEN
Per bevinding voor het UCI aangeven of
het betreffende punt zo blokkerend is
dat het de in productie name
tegenhoudt.

46 2012-09-24

wie
Walter
Lineke
Walter
Lineke
Lineke

deadline
2012-07-09
2012-12-10
Zomer 2012
Zomer 2012

status
Open
Open
Open
Afgerond
Afgerond

Lineke
Lineke /
Floris

Zomer 2012
2012-12-10

Open
Open

Allen

2012-12-10

Open

Walter /
Lineke
Walter

2012-12-10

Open

2012-12-10

Open

Lineke

Open

Walter

2012-12-10

Open

Patrick

2012-12-10

Open

Janke

2012-12-10

Open

Lineke

2012-10-29

Afgerond

Fac. Metis
Beheerders
Lineke /
Floris
Floris

2012-10-29

Afgerond

2012-12-10

Open

2012-10-29

Afgerond

Fac. Metis
Beheerders

2012-10-29

Afgerond

47

Vragen of facultaire metis beheerders
toegang tot de onderzoeksrapporten in
MISUT kunnen krijgen

Walter

2012-12-10

Open

