Veileder i Open Access publisering for UiT

Hvorfor Open Access?

Stadig flere aktører, deriblant EU, ERC og NFR, krever at resultatene av forskningen de finansierer skal være
fritt tilgjengelig (Open Access). Bak denne policyen står et ønske om å utnytte kunnskapen bedre og raskere i
profesjonsutøvelse, utdanning, forskning, forvaltning og næringsutvikling over hele verden.
For oss ved UiT betyr det at forskningsresultater som en hovedregel skal publiseres i åpent tilgjengelige vitenskapelige tidsskrift eller gjøres tilgjengelig i åpne vitenarkiv. Det er tre veier til målet om Open Access som
forklares nærmere i denne veilederen.

Horisont2020: ”Boosting the benefits of public investments in research”

“The global shift towards making research findings available free of chage for readers, so-called ’Open
access’, has been a core strategy in the European Commission to improve knowledge circulation and
thus innovation. It is illustrated in particular by the general principle for open access to scientific
publications in Horizon 2020 and the pilot for research data.”
EU Commission, Horizon 2020

Hvordan Open Access?

Det er to hovedveier og en sidevei til målet om Open Access.

1. Egenarkivering
(Grønn Open Access)

2. Open Access publisering
(Gull Open Access)

Du gjør en kopi av artikkelen tilgjengelig i Munin. Du publiserer artikkelen i et tidsskrift som gjør artikDet er som regel siste manusversjon etter fagfellevur- kelen fritt tilgjengelig på internett i utgangspunktet.
dering som arkiveres.
Noen tidsskrift er det gratis å publisere i, men mange
Egenarkivering er gratis.
av de store og viktige tidsskriftene krever en «Article
Processing Charge», APC.

Forarbeid:

Forarbeid:

Få aksept fra medforfattere for at du kommer til å
egenarkivere artikkelen, allerede når dere blir enige om å jobbe sammen om artikkelen.
Sørg for å ta vare på/få tak i den siste manusversjonen dere sendte fra dere til tidsskriftet.
Last dette manuset opp i CRIStin, og UB kvalitetssikrer at det faktisk kan legges på nett.

Finn et relevant OA-tidsskrift, eller sjekk at tidsskriftet du ønsker å publisere i, er godkjent på nivå
1 eller 2 i NSDs kanalregister. Tidsskriftet må også
være registrert i DOAJ (Directory of Open Access
Journals).
Legg inn kostnader til publisering i budsjettet. Slike kostnader er gyldige prosjektkostnader i bl a
Horisont2020.
Du kan også søke UiTs publiseringsfond om dekning av utgifter. Det forutsetter at forskningen er
finansiert over UiTs egne midler, eller midler fra
Forskningsrådet.
Disse tidsskriftene fungerer ellers på samme måte
som de tradisjonelle tidsskriftene du kjenner fra før.

Utdypende informasjon og nyttige lenker finner du på UiTs nettside for Open Access: uit.no/ub/oa

3. Frikjøp av enkeltartikler i abonnementstidsskrift
(”Hybrid-publisering”)

Mange abonnementstidsskrifter tilbyr deg å frikjøpe din artikkel, og gjøre den fritt tilgjengelig. Denne
modellen støttes ikke av Norges forskningsråd og heller ikke av UiTs publiseringsfond.

Spørsmål? Kontakt Universitetsbiblioteket, tlf 77 64 40 00, oa@ub.uit.no
eller enheten for forskningsstøtte ved ditt fakultet.

