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Iedere wetenschappelijke publicatie van een UGent-onderzoeker dient in
de Academische Bibliografie – Institutional repository UGent te worden
gedeponeerd via de elektronische invoermodule Biblio.
Deponering in Biblio wordt verplicht voor publicaties gepubliceerd sinds
1 januari 2010 (of met werkelijke publicatiedatum in 2010), en behorend
tot de publicatietypes a1, a2, a3, a4, b1, b2, p1, c1 (zie bijlage voor de
precieze omschrijving van de types). Van b3 wordt enkel de
inhoudstafel, de titelpagina en het colofon (eventueel ook het voorwoord
van de editor) gevraagd.
Voor andere publicaties wordt deponering niet verplicht, maar wel
aangemoedigd.
Indien de uitgever toelaat de tekst publiek toegankelijk te maken,
eventueel mits inachtneming van een embargo, dan wordt de volledige
tekst buiten UGent opengesteld. Om twijfel uit te sluiten, wordt de auteur
gevraagd een copyright statement te accepteren. Dit geldt ook als de
auteur zelf het copyright heeft behouden.
Teksten die van de uitgever niet opengesteld mogen worden, zullen
enkel toegankelijk zijn binnen de Universiteit Gent via het gesloten
intranet van UGent, in uitzonderlijke gevallen met een mogelijkheid tot
blokkeren van elke toegang voor een bepaalde periode voor boeken
(B1).
Om discussie over het copyright op de lay-out uit te sluiten, wordt
gevraagd bij voorkeur de versie “author’s final, peer reviewed version”
op te laden, - dit is de versie die peer review heeft ondergaan maar nog
niet in de lay-out van de uitgever is gezet - ofwel zowel de author’s final,
peer reviewed version als de publisher’s version (2 versies).
Teksten worden waar mogelijk in pdf-versie aangeleverd. Via Athena
kan men teksten met acrobat professional omzetten in pdf of via
‘afdrukken met pdf-creator’. Bijlagen, zoals illustraties, tabellen, enz.
kunnen (in andere formaten dan pdf indien nodig) bijkomend worden
opgeladen.
Ten
behoeve
van
een
aantal
interne
verdeelsleutels,
financieringsaanvragen (BOF – IOF), evaluaties, personeelsdossiers,
worden de publicatielijsten of publicatietellingen rechtstreeks
opgevraagd uit de UGent academische bibliografie, of is het de
bedoeling om dit in de nabije toekomst op een dergelijke manier te
implementeren. In de toekomst zullen hierbij, voor wat de publicaties
betreft waarvoor er een verplichte deponering geldt, nog enkel die
publicaties in rekening worden gebracht waar de deponering effectief
werd uitgevoerd. Op dit ogenblik wordt de academische bibliografie al
als enige bron gebruikt voor de verdeelsleutel van de facultaire
personeelspunten en de facultaire werkingsmiddelen, en (zeer weldra)
voor de aanvraag van de doctoraatstoelage.
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Volgende opmerkingen dienen in acht genomen te worden:
- Indien het copyright bij publicatie werd afgestaan aan de uitgever dan
moet bekeken worden of de uitgever toestemming geeft tot het
openstellen van de tekst. De Sherpa/Romeoservice is hier een
hulpmiddel.
- Indien het copyright niet werd afgestaan aan de uitgever, dan dient elke
auteur toestemming te geven tot het vrij beschikbaar stellen van de
tekst.
- Open Access gaat over het verspreiden van publicaties, niet over peer
review. De kwaliteit van de publicatie wordt aangetoond door het peer
review proces van het tijdschrift waarin gepubliceerd is.
- Met “author’s final, peer reviewed version” wordt die versie bedoeld die
het volledige peer reviewproces heeft doorlopen en klaar is om
opgenomen te worden in het tijdschrift. Deze versie is echter nog niet in
de lay-out van het tijdschrift opgesteld. (ook vaak de ‘author version’
genoemd – NIET de ‘author’s copy’!)
- Een template wordt voorzien om de juiste referentie aan het artikel te
stimuleren en een link te leggen naar de uitgeversversie. Deze info
wordt vooraan het artikel opgenomen

2
Directie Onderzoeksaangelegenheden
Rozier 9, B-9000 Gent, België

www.UGent.be
http://biblio.ugent.be

Bijlage 2
Classificatie UGent
A1: Artikels opgenomen in één van de ISI Web of Science databanken
‘Science Citation Index’, ‘Social Science Citation Index’ of ‘Arts and Humanities
Citation Index’. Beperkt tot publicaties van het type: article, review, letter, note,
proceedings paper.
A2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met Peer review,
niet inbegrepen in (A1).
A3: Artikel in een nationaal tijdschrift met peer review, niet inbegrepen in (A1).
A4: Artikel in een tijdschrift zonder peer review.
B1: Boek als auteur of co-auteur.
B2: Hoofdstuk in een boek als auteur of co-auteur.
B3: Boek als boekeditor of co-editor.
P1: Proceedings opgenomen in één van de ISI Web of Science databanken
‘Conference Proceedings Citation Index - Science’ of ‘Conference Proceedings
Citation Index - Social Science and Humanities’. Beperkt tot publicaties van het
type: article, review, letter, note, proceedings paper, met uitzondering van
publicaties die (A1) zijn.
C1: Artikels gepubliceerd in proceedings van wetenschappelijke congressen,
die niet inbegrepen zijn in (A1) of (A2) of (A3) of (P1) (volledige artikels met
uitsluiting van abstracts, ongepubliceerde lezingen, posters, …).
C3: Conferentie of paper abstracts, ongepubliceerde lezingen, posters, …
D1: Doctoraatsverhandeling.
V: Alle andere publicaties zoals kranten- of magazineartikels, bibliografieën,
biografisch items, boekbesprekingen, correcties, redactionele artikels,
tentoonstellingsbesprekingen,
lemmata,
rapporten,
textedities,
theaterbesprekingen, enz.
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