Socialhögskolan

Socialhögskolans regler för publicering
Fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2012-12-12.
Generellt gäller för alla skrifter som publiceras av Socialhögskolan att:
•
•
•

Alla publikationer ska följa Lunds universitets grafiska profil.
Varje publikation ska följa de ramar som fastställts av publiceringskommittén.
Varje publikation ska uppfylla de kvalitetskrav som följer respektive serier uppläggning. Kvalitén ska
kontrolleras inför publicering.

Doktorsavhandling
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Samhällsvetenskapliga fakultetens föreskrifter för forskarutbildning och disputation finns publicerade
på fakultetens hemsida (PM vid disputation inom samhällsvetenskapliga fakulteten, Föreskrifter för
forskarutbildningen vid samhällsvetenskapliga fakulteten).
Socialhögskolan har en avhandlingsserie för publicering av doktorsavhandlingar. Doktorsavhandlingar
publiceras i avhandlingsserien om detta avtalats mellan doktoranden och ansvarig för
avhandlingspublicering (=redaktör för avhandlingsserien). (Om avtal se bil. 1)
Doktorander har också möjlighet att publicera avhandlingen genom bokförlag. Detta ska regleras i
kontrakt mellan förlag och doktorand.
Kostnader som belastar institutionen ska avtalas med institutionen på förhand (=redaktör för
avhandlingsserien). Doktorand kan inte på egen hand upphandla något i institutionens namn.
Det ska alltid tydligt framgå av omslaget att det är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds
universitet.
Doktoranden rekommenderas att även publicera avhandlingen elektroniskt. Se mer om detta via
länken: http://www.lub.lu.se/publicera/publicera.html
Senast sex månader före disputation ska doktorand och handledare diskutera framställning av
avhandlingen med prefekt och redaktören för avhandlingsserien. Innehållet granskas av handledare och
bedöms på gängse sätt. Sekreteraren för forskarutbildningen ger information om gången inför
disputation.
Oavsett om avhandlingen publiceras av Socialhögskolan eller på annat sätt ska 100 exemplar alltid
förbehållas institutionen varav 33 för fördelning enligt gällande regler (Se PM vid disputation inom
samhällsvetenskaplig fakultet).
Institutionen har äganderätten till den upplaga som bekostas med fakultetsmedel.
a) Institutionen får medel av fakulteten i samband med disputation. Dessa medel ska täcka kostnader för
arvode och reseersättning till opponent och betygsnämnd, portokostnader och framställning av
avhandling, dvs tryckning, grafisk formgivning, översättning, språkgranskning, sättning mm.
Framställning av avhandlingen ersätts i de fall publicering av avhandlingen sker av Socialhögskolan. I
andra fall utgår ersättning endast för de exemplar av avhandlingen som ska förbehållas institutionen för
fördelning enligt gällande regler. Ersättning utgår med ett schablonbelopp per exemplar som motsvarar
institutionens kostnader för publicering i avhandlingsserien. Beloppets storlek beslutas av prefekt.
b) Om avhandlingens sidanatal är för stort eller om tryckningskostnaden av andra skäl överskrider
anslaget måste doktoranden tillskjuta egna medel. Äganderätten ändras inte av detta.
c) Ytterligare exemplar eller nytryckningar bekostas av doktoranden själv.

Avhandlingsserien
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Ansvarig för avhandlingspublicering och redaktör för avhandlingsserien utses av institutionsstyrelsen.
Den mall som reglerar inlagans utseende ska användas vid publicering i institutionens avhandlingsserie
eller motsvarande.
Redaktören granskar att avhandlingen inför publicering uppfyller de krav som mallen föreskriver.
Innehållet granskas av handledare och bedöms på gängse sätt.
Socialhögskolan ansvarar för mångfaldigandet av avhandlingar i serien.

Working Paper-serien
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Redaktör för serien utses av institutionsstyrelsen.
Working paper är en internetbaserad pre-printserie, vilket innebär att regler om kvalitetskriterier inte
gäller i samma utsträckning som vid annan publicering.
Serien är till för publicering av anställdas pågående forskningsarbeten, konferensbidrag etc.
Publicering sker i samråd med redaktören.
Ett tryckt exemplar ska lämnas till Socialhögskolans expedition för arkivering.

Forskningsrapporter från Socialhögskolan
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Redaktören för serien utses av institutionsstyrelsen.
Serien är nätburen via en egen hemsida och serien är kostnadsfri för läsaren via nedladdning från
Internet. Upptryckta exemplar betalas av beställaren. Kostnaden för ett upptryckt exemplar framgår på
hemsidan.
Formgivningskrav ska framgå av hemsidan.

