Metis Afsprakenoverzicht Universiteit Twente


Classificaties
De externe VSNU classificatie ‘wetenschappelijke publicatie’ alleen gebruiken voor boeken en
boekdelen. De externe VSNU classificaties ‘wetenschappelijke publicatie refereed’ en
‘wetenschappelijk publicatie non-refereed’ worden vooral gebruikt voor ‘tijdschriftartikel’ en ‘artikel in
bundel proceedings’.



Functies in Metis
De functie MOZ-P niet meer gebruiken. (2012)



Koppeling Metis en Repository
In 2011 heeft het College van Bestuur besloten dat alle onderzoekers de postprint van hun publicaties
verplicht moeten aanleveren. Om het aanleveren voor onderzoekers gemakkelijk te houden is een
koppeling gemaakt tussen Metis en de Repository. Het aanleveren van deze postprint kan via het
secretariaat van de vakgroep maar ook direct via de mailbox metis@utwente.nl of de mailbox
repository@utwente.nl. (2012)
Lees meer…



Meerdere auteurs
Sommige publicaties hebben tientallen auteurs. Op de UT is de afspraak gemaakt dat de eerste auteur
in ieder geval wordt overgenomen. Bij dit soort publicaties is dat meestal de naam van de editor.
Daarnaast worden in ieder geval de namen over genomen van de auteurs die bij de UT werkzaam zijn.



Octrooien
De nieuwe octrooi functionaliteit zal vooralsnog op de UT niet gebruikt worden. De achterliggende
tabellen worden niet gevuld (Hulplijst Octrooi classificaties: IPC en Designated Contracting States)
(2013)



Onderzoekscholen
Het gebruik van codes voor onderzoekscholen is niet meer verplicht.



Publicaties: online en schriftelijk
Op UT is de afspraak gemaakt 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.



Registreren van publicaties
De aanstelling van de eerste auteur bepaalt wie de publicatie invoert.



Subsidiënt
De facultaire beheerders hebben besloten dat het invulveld ‘subsidiënt’ niet gebruikt zal worden. De
hulplijst voor deze functionaliteit wordt dus niet gevuld. (2013)



Testen van patches
Metis is een instellingssysteem waardoor het noodzakelijk is dat alle faculteiten hun goedkeuring
verlenen voordat een nieuwe release in productie wordt genomen. Alle faculteiten zullen dus
schriftelijk hun goedkeuring moeten geven.
Hoeveel tijd een faculteit kan en wil besteden aan testwerk wordt aan de faculteit overgelaten. Samen
zijn we echter verantwoordelijk voor de kwaliteit van het systeem.



Tijdschrifttitels
Het eerste woord van de tijdschrifttitel wordt met een hoofdletter geschreven. De andere zelfstandige
naamwoorden worden met kleine letters geschreven.
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