Hvordan finne godkjente OA-tidsskrifter i NSD?
For at en artikkel skal gi publiseringspoeng i det såkalte tellekantsystemet slik at Nord
universitet får midler, må den publiseres i et godkjent vitenskapelig tidsskrift, det vil si et
tidsskrift på nivå 1 eller 2 i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) hos Norsk senter
for forskningsdata (NSD): http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/
For å finne godkjente OA-tidsskrifter gjør du som følger:
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OA-tidsskrifter på nivå 2

– Gå til NSD sitt register over publiseringskanaler og velg «Bytt til avansert søk»:

– I feltet «Open Access» velg «DOAJ» (Directory of Open Access Journals) eller «NSD»,
i feltet «Nivå» velg «Godkjent nivå 2» og
i feltet «Type» velg «Tidsskrift/serie».
Trykk deretter «Søk».

(Dette søket gir [16.12.2016] 43 treff, dvs. tidsskrifter.)
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(Dette søket gir [16.12.2016] 7 treff, dvs. tidsskrifter.)

Studer listen og se om du finner et passende tidsskrift. Du kan spesifisere søket ved også å velge
«Vitenskapsdisiplin» (inndelingen er basert på UHRs standard for faggrupper og disipliner),
f.eks. «Medisinske fag»:

(Ved også å velge «Vitenskapsdisiplin: Medisinske Fag» får vi [16.12.2016] 14 treff.)
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OA-tidsskrifter på nivå 1

– I feltet «Vitenskapsdisiplin» velg f.eks. «Landbruks- og fiskerifag»,
i feltet «Open Access» velg «DOAJ» eller «NSD»,
i feltet «Nivå» velg «Godkjent nivå 1» og
i feltet «Type» velg «Tidsskrift/serie».
Trykk deretter «Søk».

(Dette søket gir [16.12.2016] 103 treff, dvs. tidsskrifter.)

(Dette søket gir [16.12.2016] 14 treff, dvs. tidsskrifter.)
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– «Vitenskapsdisiplin» kan spesifiseres nærmere i nedtrekksmenyen under. Et eksempel:
Velg «Vitenskapsdisiplin», f.eks. «Matematikk og naturvitenskap», og spesifiser denne, f.eks.
ved å velge «Basale biofag».
Hvis du i feltet «Open Access» velger «DOAJ», gir dette søket (16.12.2016) 179 treff, dvs.
tidsskrifter, bl.a. BMC Genomics og PLOS One.

Dersom du er usikker på om et tidsskrift er godkjent eller trenger hjelp til å lage
(disiplinspesifikke) lister som beskrevet over, ta gjerne kontakt med oss ved biblioteket.
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