Publikationstyper i GUP
Följande publikationstyper är möjliga att registrera i GUP-databasen. Typerna följer den nationella
rekommendation som antagits av SUHF, med lokala tillägg.
Artikel - refereegranskad
Avser artikel som granskats av oberoende referenter (peer review).
Artikel - forskningsöversikt
Avser granskad översiktsartikel.
Artikel - övrig vetenskaplig
Avser att artikelns innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället, men
att artikeln ej genomgått bedömning av referenter.
Artikel - övrig
Avser att artikelns innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten, t ex
utgiven i dagstidning. Hit hör även debattinlägg.
Artikel - recension
Avser recension av bok (book review) i tidskrift eller dagstidning.
Bok
Avser monografisk publikation bestående av en eller flera fysiska delar.
Bok - refereegranskad
Avser monografisk publikation bestående av en eller flera fysiska delar, granskad av
oberoende referenter
Bok, med redaktör
Antologi eller sammanställning av bidrag utan personlig författare men med en redaktör.
Bok, med redaktör - refereegranskad
Antologi eller sammanställning av bidrag utan personlig författare men med en redaktör,
granskad av oberoende referenter

Kapitel i bok
Självständigt bidrag i monografisk publikation, ofta samlingsverk.
Kapitel - refereegranskat
Självständigt bidrag i monografisk publikation (ofta samlingsverk) som granskats av
oberoende referenter.
Textkritisk utgåva (redaktörskap)
Avser utgåvor inom humaniora som innehåller en vetenskaplig textetablering i relation till tidigare
forskning samt med kommentarer till det utgivna verkets helhet eller delar.
Doktorsavhandling
Avser godkänd avhandling för doktorsexamen.
Licentiatavhandling
Avser godkänd avhandling för licentiatexamen.
Konferensbidrag
Avser bidrag av typen muntlig presentation, workshop eller bidrag som inte är refereegranskat
Konferensbidrag - poster
Avser bidrag till ’poster session’
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Avser ett refereegranskat sammandrag av ett fullständigt bidrag
Konferensbidrag - refereegranskat
Avser bidrag i sin helhet, refereegranskat och publicerat i en proceedings med ISSN eller ISBN
Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
Arbete från ett konstnärligt forsknings- och/eller utvecklingsprojekt. Gäller t.o.m. 2010.
Konstnärligt arbete
Arbete som har tilldelats 1 poäng vid Konstnärliga fakulteten. Gäller fr.o.m. 2011.
OBS! Konstnärliga verk ska läggas in i GUPEA under rubriken "Konstnärligt arbete".
På basis av vad som läggs in där, och ett önskemål från upphovsmannen ställt till ansvarig på
respektive institution, vidtar en kvalitetsgranskning. Därefter förs referensen över till GUP av UB.
Konstnärligt arbete, refereegranskat
Arbete som har tilldelats 5 poäng vid Konstnärliga fakulteten. Gäller fr.o.m. 2011.
OBS! Konstnärliga verk ska läggas in i GUPEA under rubriken "Konstnärligt arbete".
På basis av vad som läggs in där, och ett önskemål från upphovsmannen ställt till ansvarig på
respektive institution, vidtar en kvalitetsgranskning. Därefter förs referensen över till GUP av UB.

Lärobok
Bok avsedd primärt för undervisningssyfte. Innehållet vänder sig till studerande vid högskolor och
universitet.
Patent
Avser godkänt patent.
Rapport
Avser publikation som ingår som en del i en rapportserie.
Övrigt
Används endast när ingen annan publikationstyp är tillämplig. Hit t.ex. översättningar.

