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Mötesdatum 

Rektors beslutsmöte   2022-04-25 
 

 

Sekreterare ........................................................... Datum ............................... 
 Britt Sivertsen   

Underskrifter 

Justerare ........................................................... Datum ............................... 
     

 Justerare ........................................................... Datum ............................... 
     

   

Plats och tid Microsoft Teams kl. 10:30-12:00 
  
Beslutande ledamöter Birgitta Bergvall Kåreborn (ordförande) (Rektor) 
  
Övriga närvarande Pär Weihed (vice ordförande) (Stf rektor) 

Veronika Sundström (Chef för verksamhetsstödet) 
Amanda Jonsson () (Studeranderepresentant Luleå Studentkår) 
Britt Sivertsen (sekreterare) 
Eva Nyman (Föredragande, orskningsstöd, vetenskapliga e-resurser och system) 

  
Protokollet omfattar §72 
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  Mötesdatum 

Rektors beslutsmöte   2022-04-25 

 
 
Justeras    

 

§72 

Publiceringspolicy för Luleå tekniska universitet (LTU-368-
2022) 
Beslut 

Rektor beslutar att: 

Luleå tekniska universitet stödjer och verkar för omställningen till ett öppet 
vetenskapssamhälle och principen om öppen vetenskap. Universitetet rekommenderar därför 
sina forskare att: 

 Publicera sina sakkunniggranskade tidskriftsartiklar omedelbart öppet och fritt tillgängliga i 
samband med publiceringstillfället, i rena gold open access-tidskrifter eller hybridtidskrifter 
som ingår i något av universitetets förlagsavtal utan avgift eller med rabatt på 
publiceringsavgiften. Om omedelbar open access inte är möjligt bör parallellpublicering göras 
i universitetets publiceringsdatabas under förutsättning att detta är upphovsrättsligt möjligt.  

 Välja en öppen licens för sina publikationer, i första hand CC-BY. Andra varianter kan vara 
motiverade beroende på krav från finansiärer och förlag.  

 Publicera annan vetenskaplig produktion än tidskriftsartikel i fulltext i universitetets 
publiceringsdatabas.  

 Eftersträva att forskningsdata och forskningsresultat så långt som möjligt uppfyller FAIR-
principerna, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. 

 Enligt tidigare beslut (se Dnr 1324-04) publicera avhandlingar i universitetets 
publikationsdatabas med fulltext. 

  

Revidering 

Publiceringspolicy för Luleå tekniska universitet ersätter tidigare policy (Dnr 2621-14) och 
revideras regelbundet utifrån behov. 

  
 

Sammanfattning 

Publiceringspolicy för forskningsresultat och forskningsdata. Följer de rekommendationer 
som SUHF uttrycker i Färdplan för öppen vetenskap 
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  Mötesdatum 

Rektors beslutsmöte   2022-04-25 

 
 
Justeras    

 

Expedieras till  

Anna.Lindahl@ltu.se 
 

Paragrafen är justerad 
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