Tidsskriftet Magma – invitasjon til bidrag:
0323: Magma årlige studentutgave
Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift og er Econas medlemstidsskrift. Tidsskriftet utgis av Econa i
samarbeid med Cappelen Damm Akademisk. Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet
økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene. Opplag i 2021
var ca 22 000. Magma er underlagt Fagpressens mediekontroll og blir opplagskontrollert to ganger per år.

Magma inviterer nå til innsending av bidrag til nummer 3 2023, som er vår årlige utgave med
økonomistudenter som hovedmålgruppe.
Vi søker forskningsbaserte artikler som er særlig relevant for denne målgruppen, eksempelvis
artikler som omhandler studie- eller undervisningsrelaterte forhold, utenomfaglige aktiviteter,
fremtidig karriereplanlegging eller liknende problemstillinger som har betydning for
studenters hverdag.
Innsendte bidrag vil bli fagfellevurderte, i tråd med kravene for vitenskapelige artikler. Vi
publiserer også redaksjonelt vurderte fagartikler, eksempelvis artikler fra et
praktikerperspektiv, eller meningsbærende kommentarer. Vi ber om at det spesifiseres ved
innsendelse dersom artikkelen ikke skal fagfellevurderes.
Vi inviterer også til å sende inn artikler basert på gode masteroppgaver, der forfatterne selv er
studenter. For veiledning til å skrive artikler basert på masteroppgaver, ta gjerne kontakt med
magma@cappelendamm.no
Nummeret vil utkomme ultimo august 2023.

Krav til bidrag:
Lesbarhet og tilgjengelighet er viktig, og vi ber alle forfattere om å være særlig opptatt av et
klart og konsist språk og bevisst benytte mellomtitler og illustrasjoner og figurer for å gjøre
fagstoff så tilgjengelig som mulig. Vi vektlegger også bruk av norske termer i
fagterminologien, og ber om at det brukes gode norske, begreper der de finnes.
Samtlige vitenskapelig artikler det kreves publiseringspoeng for skal fagfellevurderes.
Dersom fagfellevurdering ikke ønskes må dette klargjøres ved innsending. Fagfellevurderte

artikler vil bli merket ved publisering. Fagfellevurdering skal sikre kvaliteten på artikkelen,
men endelig avgjørelse om publisering tas av redaksjonen.
Artikler og annet stoff sendes som e-postvedlegg i word-format til redaksjonen på e-post:
magma@cappelendamm.no

Tidsfrister:
Forfattere som ønsker å bidra bes snarest å sende inn sammendrag og arbeidstittel til
magma@cappelendamm.no
Frister for artikler som skal fagfellevurderes:
Innsending av sammendrag

15. november 2022– send gjerne snarest

Innsending av artikkel

10. februar 2023

For artikler som ikke skal fagfellevurderes gjelder andre frister. Ta kontakt med redaksjonen
på magma@cappelendamm.no

Format:
Alle bidrag må utformes i tråd med Magmas forfatterveiledning: Forfatterveiledning (.pdf)
Vitenskapelige artikler skal være på maksimum 5000 ord, inkludert litteraturreferanser og
sammendrag.
De første, innsendte sammendragene skal ha en lengde på maksimalt 500 ord. Forfatteren skal
beskrive artikkelens planlagt struktur og innhold. Følgende punkter er relevante i
beskrivelsen: Tematikk, teoretisk rammeverk, forskningsdesign/-metode, resultater,
begrensninger, forskningsmessige eller praktiske implikasjoner, og bidrag til
kunnskapsutvikling

Referanser:
Referanser angis etter APA 7-format, med forfatter(enes) etternavn og årstall i parentes
løpende i teksten. Se norsk APA-manual for hvordan du henviser til kilder i tekst og utformer
referanseliste.

Publiseringsrettigheter:
Det er en betingelse for publisering at forfatterne gir publiseringsrettigheter til Magma. Dette
gir tidsskriftet rett til å formidle artikkelen i trykket form, og elektronisk for åpen tilgang på
http://www.magma.no etter at den er publisert i papirversjonen.

Forfatterne står fritt til å benytte artikkelen etter utgivelse, men da i den versjon som
opprinnelig er publisert. Det skal videre gå klart frem at artikkelen opprinnelig er trykket i
Magma, samt henvises til utgivelsestidspunkt.
Artikkelforfatterne kan også arkivere sine artikler i åpne, institusjonelle arkiv etter
sperrefristens utløp.

