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OPEN ACCESS

BioMed Central (BMC) 

www.biomedcentral.com

Public Library of Science (PLoS ONE) 

www.plosone.org

http://www.biomedcentral.com


Predatory journals (backside of open access) 

https://scholarlyoa.com/publishers/

Beall's List:
Potential,  possible,  or probable predatory
scholarly open- access publishers

Criteria for Determining Predatory Open- Access Publishers 
https://scholarlyoa. files. wordpress. com/201 5/01 /criteria- 201 5. pdf

https://scholarlyoa.com/publishers/


ResearchGate and copyright infringement

WHO IS RESEARCHGATE?

ResearchGate is a widely used Scholarly Collaboration Network (SCN) that 
does not abide by other regular publishers’ sharing policies.

ResearchGate hosts articles that infringe copyright for its own commercial 
gain, making no investment in the journals or the peer review system that 
supports them.

ResearchGate offers several million articles on its platform that violate 
copyright.





Målt i antallet siteringer har tidsskriftene et klart hierarki: 

Nivå 2-tidskrifter siteres mest, mens tidsskrifter med åpen tilgang ligger lavt.

«tidsskrifteffekt». Den er knyttet til at de ledende tidsskriftene er kjent

for å publisere forskning av høy kvalitet, de har stor spredning og mange lesere.

Kun et fåtall av de rene åpen-tilgang-tidsskriftene er klassifisert på nivå 2.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) - Volumet av norsk publisering i rene

åpen tilgang-tidskrifter fra 9,2 % (2011) til 16,5% (2015). 



Utvikling OA publisering – Universitetet i Bergen
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•Egenarkivering - CTA

•OA hot mot ”learned societies” tidskrifter – Acta …  Scandinavian …
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