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Titel:

Auteur(s):

Rol auteur:

Kenniscentrum:

Lectoraat:

Type:

Publicatiejaar:

Trefwoorden:

Samenvatting:

Open Acces publiceren:

Geldt er een (tijdelijk) embargo? Vul hier de einddatum in:

Is uw werk elders gepubliceerd? Voeg hier de link toe:

Heeft u al een DAI? Vul dan hier uw DAI-nummer in:

Voor meer informatie: kijk op www.han.nl/studiecentra

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Print dit formulier

Titel

Auteur(s) Rol Auteur

Auteur Rol Auteur

Auteur Rol Auteur

Auteur Rol Auteur

Kenniscentrum

Lectoraat

Type Publicatiedatum

Trefwoorden

Samenvatting

Mag de publicatie Open Access aangeboden worden? 

Ja, Groen Nee

Geldt er een (tijdelijk) embargo? Nee Ja

Einddatum embargo

Is uw werk elders gepubliceerd? Nee Ja

Hyperlink

Heeft u een Auteurs-ID? Nee Ja

DAI-nummer

Voor meer informatie: kijk op www.han.nl/studiecentra

Print dit formulier 

ISNI-nummer

ORCID-nummer

Ja, Goud 

Opmerkingen
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