Halmstad University Press

den 23 mars 2015

Publicera i Forskning i Halmstad
Forskning i Halmstad är en skriftserie öppen för forskare anställda vid Högskolan i
Halmstad. Texten genomgår kvalitetsgranskning av minst två granskare före publicering.
All utgivning i Forskning i Halmstad fulltextpubliceras i Digitala vetenskapliga arkivet
(DiVA) enligt högskolans riktlinjer. Alla titlar katalogiseras och görs tillgängliga via
Högskolans bibliotekskatalog och blir sökbara i bl. a. LIBRIS och Google Scholar.


Högskolans förlag, Halmstad University Press, ansvarar för utgivningen och för
leverans elektroniskt pliktexemplar enligt Lag (2012:492) om pliktexemplar av
elektroniskt material.



Författaren svarar själv för de kostnader som uppstår i produktionen av
publikationen.



Forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar för och står för eventuella kostnader
i samband med kvalitetsgranskningen.

Anvisningar för att publicera i serien
1. Vill du publicera i Forskning i Halmstad kontaktar du Halmstad University Press.
Har du ett färdigt manuskript skickas detta till Forsknings- och
utbildningsnämnden (FUN) som gör en första preliminär granskning
av manuskriptet för att bedöma om det ska gå vidare till ett mer
grundligt peer-review-förfarande där två ämnesexperter utsedda av
nämnden svarar för granskningen. När granskning och eventuell
revidering är klar fattar nämnden beslut om utgivning.
2. När utgivningsbeslutet är klart undertecknas en överenskommelse för publicering
där du ger Halmstad University Press ett icke-exklusivt tillstånd att göra verket
tillgängligt på internet. [Läs avtalstexten.]
3. Tillsammans med förlaget görs en tidplan för utgivningen och du får information
om de formella uppgifter som måste finnas i boken.
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4. För omslag och titelblad finns en obligatorisk mall med vissa variationsmöjligheter.
5. Ska boken tryckas ska inlagan granskas av Halmstad University Press innan den går
till tryck. Tryckeriet skickar automatiskt exemplar till Kungliga biblioteket och sex
universitetsbibliotek enligt lagen om pliktexemplar. Därutöver ska själv du lämna
tre exemplar till Högskolebiblioteket.
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