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Nye dokumentasjonskrav i forbindelse med forslag til nye kanaler på
nivå 1
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har ansvar for registeret over autoriserte
publiseringskanaler (tidsskrift, serier og forlag). Registeret er utgangspunktet for
vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet. Forslag til nye
publiseringskanaler kan foreslås ved å registrere en bruker på kanalregisterets nettsider. NSD
har ansvaret for å saksbehandle nye forslag og legger forslagene frem for Det nasjonale
publiseringsutvalget (NPU) for endelig godkjenning.
Antallet nye forslag har økt de siste årene og ligger nå på ca. 2 300 stk. i året. Dagens modell
er arbeidskrevende, gitt at NSD må innhente nødvendig informasjon per forslag for å kunne
vurdere om kanalen oppfyller formelle krav. For å effektivisere arbeidet med behandling av
nye forslag vil vi derfor stille større krav til dokumentasjon fra forslagsstiller. Forslagsstiller
skal dokumentere at publiseringskanalen som foreslås oppfyller kriterier for godkjenning av
vitenskapelige publiseringskanaler.
Dokumentasjonskrav fra forslagsstiller:



Vitenskapelig redaksjon/vitenskapelig utgivelseprogram: forslagsstiller skal legge ved
dokumentasjon på seriens/tidsskriftets vitenskapelige redaksjon eller forlagets
vitenskapelige utgivelsesprogram, enten ved å legge ved en lenke (URL) eller ved å
laste opp en PDF-fil som beskriver dette.
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Stortorvet 2
NO-0155 Oslo
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www.uhr.no
Org.no: 997 058 925

Saksbehandler:
Vidar Røeggen
vidar.roeggen@uhr.no
Telefon: 40 23 46 44





Fagfellevurdering: forslagsstiller skal legge ved dokumentasjon på
publiseringskanalens rutiner for fagfellevurdering, enten ved å legge ved en lenke
(URL) til kanalens forfatterveiledning eller ved å laste opp en PDF-fil hvor de
redaksjonelle rutinene beskrives.
Forfatterkrets: forslagsstiller skal legge ved dokumentasjon på publiseringskanalens to
siste årganger, enten ved å legge ved en lenke (URL) eller ved å laste opp en PDF-fil
som beskriver publiseringskanalens utgivelser i denne perioden.

Se mer om nye prosedyrer for forslag til kanalregisteret her.
Spørsmål knyttet til de nye dokumentasjonskravene eller tekniske løsning kan rettes til NSD
ved Rolf Halse: rolf.halse@nsd.uib.no
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