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Open Access publicering på Arcada
1. Bakgrund
Att övergå till öppen vetenskaplig publicering (s.k. open access publishing) är en pågående global
förändring och ett delmål för ett öppet samhälle. Detta innebär att resultaten av Arcadas forsknings- och
utvecklingsarbeten görs tillgängliga för alla. Allt fler finansiärer av forskning och utveckling kräver att
resultaten av offentligt finansierad verksamhet publiceras öppet. Yrkeshögskolorna arbetar även aktivt
gemensamt för öppen publicering och öppen data inom UKM-projektet ”Open Science and Research
Initiative” (ATT). Flera förlag har även reagerat på dessa krav om öppen publicering genom att tillåta att
manuskript som är godkända för publicering också får parallellpubliceras på öppna arkiv.

2. Principer för öppen publicering på Arcada










Resultaten av forsknings- och utvecklingsverksamheten på Arcada publiceras i forum med högsta
möjliga genomslagskraft. Publikationens skribent(er) väljer publikationskanalen och bör själv(a)
utreda nivån på detta forum. Varje skribent strävar efter att behålla rättigheterna till
parallellpublicering då publikationskontraktet uppgörs.
Arcada uppmanar sin personal att publicera enligt open access principer. De resultat som
publiceras bör vara allmänt tillgängliga elektroniskt för vem som helst, i fall en dylik öppen
publicering inte strider med utgivarens villkor.
Arcada rekommenderar skribenterna att använda yrkeshögskolornas öppna plattform för
elektronisk parallellpublicering via Theseus (http://submissions.theseus.fi/se/). Arcadas
skribenter bör försäkra sig om att alla krav som ställs av utgivaren uppfylls. Ibland kan material
som tillhör en tredje part förhindra publicering. För parallellpublicering krävs alla författares
godkännande.
Parallellpublikationer kommer inte att rapporteras till ministeriet.
På Arcadas forskningswebbsida finns praktisk information om open access publicering.
Ifall projektfinansieringen tillåter, kan också golden open access kanaler användas.

Innan dokumentet laddas upp i Theseus ska du förse det med följande text:
This is a so-called personal version (author's manuscript as accepted for publishing after the
review process but prior to final layout and copyediting) of the article: [Referens med länk till
originalet]. This version is stored in Theseus. Readers are asked to use the official publication in
references.
Denna policy ersätter alla tidigare policyn gällande open access.

