Bilaga med kommentarer till Policy för vetenskaplig publicering

Punkt 2&4
Hur kan man förhålla sig till att både sträva mot att publicera sig i ledande internationella
vetenskapliga tidskrifter eller genom annan kvalitetsgranskad utgivning samtidigt som man
strävar mot att publicera öppet tillgängligt (Open Access, OA)?
Ofta är det ingen motsättning.
-Vissa OAtidskrifter har nu blivit så etablerade att de närmar sig och i vissa fall nått nivån
ledande internationella tidskrifter.
-Många tidskrifter med prenumerationsavgifter medger s k parallellpublicering i
institutionella arkiv. På Högskolan i Gävle finns DiVA för sådan publicering. Villkoren
varierar mellan tidskrifterna, för vidare information kontakta gärna biblioteket
http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Skriva-och-publicera/Open-Access.html
Det kommer alltid att vara nödvändigt med strategiska överväganden vid val av
publiceringskanal. Bland dessa överväganden finns sannolikt fler än de ovan nämnda, t ex att
stödja ett nytt tidskriftsinitiativ som man tror kan få betydelse på sikt, publicera sig
tillsammans med sin forskargrupp osv. Det som framhålls i punkt 2 och 4 är kriterier som ska
beaktas, i syfte att främja publicering med så stor positiv återverkan för den enskilde
forskaren som för organisationen. De strategiska överväganden som sker inför publicering är
forskarens ansvar.
Punkt 3
Kanslibeslut 10-239/09
Högskolan i Gävle skall i engelsk översättning benämnas University of Gävle
Kanslibeslut 17-104/09

Akademin för teknik och miljö/Faculty of Engineering and Sustainable Development
Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik
Department of Building, Energy and Environmental Engineering
Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap
Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences
Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad
Department of Industrial Development, IT and Land Management

Akademin för utbildning och ekonomi/Faculty of Education and Business Studies
Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap
Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences
Avdelningen för humaniora
Department of Humanities
Avdelningen för ekonomi
Department of Business and Economic Studies

Akademin för hälsa och arbetsliv/Faculty of Health and Occupational Studies
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap
Department of Health and Caring Sciences
Avdelningen för socialt arbete och psykologi
Department of Social Work and Psychology
Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap
Department of Occupational and Public Health Sciences

