Notulen Metis Raad 28 januari 2013
Aanwezig: Floris Aanstoot, Annemarie Bonenberg, Marga Koelen, Walter Nijhuis, Janke Rademaker ,
Lineke Roepers.
Afwezig: Patrick Hoetink, Ria Marinussen.
Notulen Metis overleg 3 december 2013
Goedgekeurd.
Actiepunten
Afgerond zijn : 3, 20, 38, 47, 48, 49, 50
Harvester Metis/Repository, organisatiedelen
- Voor de repository is het van belang dat de organisatiedelen in Metis op het juiste niveau
geregistreerd worden.
- De Engelse naam van een organisatiedeel moet in het juiste veld in Metis ingevoerd worden.
Vraag van Annemarie over onderzoeksschoolcodes
- Ik krijg de vraag of er in Metis nog iets met de onderzoeksschool gedaan wordt. Het was
altijd verplicht om, naast een instituutscode (UT-I-…) ook een onderzoeksschoolcode (UT-S-..)
in te vullen. Bij BMTI had je destijds UT-S-IBME. Nu is BMTI MIRA geworden en IBME schijnt
niet meer te bestaan. Zij vragen zich af of ze dan nog een MIRA-oz.school aan moeten
maken?? Voor MESA bestaat nog steeds de UT-S-MESA code. Verder heb ik in mijn
(TNW)lijstje nog staan: UT-S-OSPT, UT-S-PTN, UT-S-DISC, UT-S-NIOK, UT-S-JMBC. Worden
onderzoekschoolcodes nog gebruikt?
-

Ja onderzoeksschoolcodes worden nog wel gebruikt, maar het gebruik van
onderzoeksscholen is niet verplicht.

SJR en SNIP gegevens:
-

UCI heeft een bestand geleverd met SNIP en SJR gegevens. Een tijdschrift kan tot meerdere
domeinen behoren, maar per jaar heeft een tijdschrift maar één SNIP of SJR waarde. Wordt
deze informatie gebruikt?

-

Nee deze informatie wordt niet gebruikt. De nieuw aangeleverde informatie zal niet worden
ingelezen in Metis.

Planning Metis release 4.1.0.:
-

De nieuwe release staat op de acceptatieomgeving.
Lineke stelt een testplan op voor deze release, dit testplan kan gebruikt worden door de
facultair Metis beheerders om de nieuwe release te testen.
Einddatum voor het testen van deze release op de acceptatieomgeving is eind Maart 2013.
De nieuwe release kan dan in April 2013 op productie geïnstalleerd worden

Rondvraag
- Marga Koelen : Wat is het probleem als iemand onder een verkeerde functie in Metis
ingevoerd wordt?  De tellingen en overzichten in MISUT kloppen dan niet.
- Anne marie Klijnstra : In de overzichten in Metis staat de MSc titel soms voor de naam. Dit
hoort niet. De MSc hoort achter de naam te staan. Echter in Metis is het niet mogelijk om dit
te regelen in een apart veld. Voorgesteld wordt om hiervoor een apart veld te maken. Bijv.
veld: titel voor naam, veld: titel na naam. Zo is het op de UT in het HR systeem geregeld.
Lineke zal dit als wens indienen bij het UCI.
- Anne marie Klijnstra : Online en schriftelijke publicaties, wat is handig om dit op een goede
manier in voeren in Metis?  De afspraak was dat de schriftelijke publicaties leidend zijn.
De online publicatie kan ingevoerd worden door in het veld publicatiejaar het jaar van
uitgave te zetten van de online publicatie en in het veld verslagjaar het jaar waarin de
publicatie geteld moet worden. MISUT bewaart geen geschiedenis maar toont altijd ‘de
huidige stand van zaken’.

Actiepunten
nr
3
20
25
32

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

47 2012-12-03
48 2012-12-03

49 2012-12-03
50 2012-12-03
51 2013-01-28
52 2013-01-28

onderwerp
Aanpassen Metis universe resultaten
Lijst promoties uit GATS rondsturen
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?
28-01-2013 Alleen MOZ gebruiken,
geen MOZP meer gebruiken. Uitzoeken
hoeveel MOZP nog voorkomen en deze
omzetten naar MOZ
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  JA worden wel
geregistreerd. Kan niet met BO
opgevraagd 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.
Vragen of facultaire metis beheerders
toegang tot de onderzoeksrapporten in
MISUT kunnen krijgen
Navragen wanneer de brief met
deadlines betreffende de registratie van
onderzoekgegevens over verslagjaar
2012 verstuurd wordt.
GW fte overzichten versturen naar
Janke.
Controleren of Janke al toegeng heeft
tot MISUT.
Marga Koelen toevoegen aan de
maillijst voor nieuwe medewerkers
UT-I-ITC Hoogste code
onderzoeksinstituut koppelen i.v.m.
MISUT rapportages

wie
Walter
Walter
Lineke
Lineke /
Floris

deadline
2012-12-10
Zomer 2012
2012-12-10

status
Afgerond
Afgerond
Open
Open

Allen

2012-12-10

Open

Walter /
Lineke

2013-03-11

Open

Walter

2013-03-11

Open

Lineke

Open

Walter

2012-12-10

Afgerond

Patrick

2012-12-10

Open

Walter

2012-12-10

Afgerond

Lineke

2013-01-28

Afgerond

Walter

2013-01-28

Afgerond

Janke

2013-01-28

Afgerond

Lineke

Open

Lineke

Open

