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Sláðu inn ru tölvupóstfangið þitt og veldu Skráðu þig

Fyllið út reitina eins og við á



Eftir innskráningu velur þú Háskólinn í Reykjavík fyrir ný skil.
Ef þú varst byrj-uð/aður að skrá greinina þína en ekki búin/-n að klára 
ferlið velur þú Innsendingar



Veldu senda inn nýtt verk



Fyllið í reitina eins og við á 

Ef verk hefur annan titil (t.d. á öðru tungumáli) 
má skrá hann hér undir Aðrir titlar



ef DOI númer fylgir ekki greininni má setja vefslóð útgefanda hér:

Undir Auðkenni er ISSN, ISBN, DOI o.fl. skráð. 
Hægt er að velja eins mörg atriði og þurfa þykir. 
Mjög mikilvægt er að skrá DOI númerið

Í Grant Agreement skal skráð ef verkið var styrkt úr Evrópusjóði, 
fyrir aftan info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP
kemur heiti sjóðs og númer styrks með / á milli

í Aukaupplýsingar um aðgang / leyfi er skilgreint hvernig höfundarrétti verks er háttað
t.d. Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Upplýsingar um þetta má yfirleitt finna hjá útgefanda verksins

Smella svo á Vista & hætta
eða

Næsta skref til að halda áfram



Skráið hér hvaða háskóla höfundur tengist 
(t.d. Háskólinn í Reykjavík)

Skráið  Deild í svið (t.d. Lagadeild)

Efnisorð - valfrjálst, skrásetjarar bæta við 
efnisorðum og áskilja sér rétt til að breyta 
efnisorðum höfunda í samræmi við staðlaða 
efnisorðaskrá

Útdráttur eins og hann birtist í verkinu 
Bæta við dálk fyrir útdrátt á öðru tungumáli

Athugið að skrá einungis íslenska háskóla hér



Skrár eiga að vera í PDF formi

Mikilvægt er að hafa á hreinu hvaða 
útgáfu greinar má hlaða upp. Sumir 
útgefendur leyfa eingögnu pre-print eða 
post-print útgáfur, aðrir leyfa publisher´s 
version

Styrktaraðila ef einhverjir , oft er hægt að nálgast 
funding text" á heimasíðu útgefanda.

Í athugasemdir er svo hægt að setja
aukaupplýsingar ef við á

Pre-print (óritrýnt handrit)
Post-print (ritrýnd grein)
Publisher's version (útgefin grein)



Samþykkja dreifingarleyfi

Eftir innsendingu fara skilin til yfirferðar. Þegar skilin hafa verið samþykkt færð 
þú tölvupóst og greinin birtist og verður leitarbær á Opin vísindi og á Leitir.is


