Foreslå temanummer i Tidsskriftet Magma – løpende utlysning
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 forskere og fagmiljøer til å sende inn forslag til nye temanumre i
tidsskriftet. I hver utgivelse har Magma en egen del for forskning og viten, bestående av
fagfellevurderte artikler og redaksjonelt vurderte fagartikler, samt en fagleder. Her tar vi opp
aktuelle forskningstemaer og inviterer forskere til å bidra som gjesteredaktører.
Temanummeret kan være basert på en åpen utlysning med invitasjon til å sende inn artikler,
eller presentere artikler knyttet til et bestemt forskningssamarbeid, prosjekt e.l.
Har du eller ditt fagmiljø et tema dere ønsker å forslå til et eget nummer i Magma? Send inn
et forslag til oss.
Forslaget må inneholde:
1. Angivelse av tema med et kort beskrivende sammendrag (500-1000 ord)
Sammendraget skal presentere tematikken og beskrive hvorfor dette temaet er viktig å belyse i
Magma.
2. Presentasjon av ansvarlige redaktører
Redaktørene presenteres med navn, utdanning og institusjonstilhørighet. En kort CV legges
med som vedlegg.
3. Tentativ tidsplan
Legg ved et forslag til tidsplan for nummeret. Denne bør inneholde foreslått frist for
innsending av artikler, hvor lang tid redaktørene legger opp til ved behandling av
innsendte artikler og tentativ dato for ferdigstillelse

Send forslaget på e-post til: magma@cappelendamm.no. Spørsmål til utlysningen kan rettes
til silje.bockmann@cappelendamm.no.
Frist for innsendelse: Dette er en løpende utlysning. Redaksjonen i Magma vil behandle alle
forslag fortløpende. Gjesteredaktørene vil ha ansvar for faglig oppfølging av temanummeret

og artiklene, men vil få praktisk støtte fra Magmas redaksjon til bl.a. gjennomføring av
fagfellevurdering, språkvask, og klargjøring av artiklene for trykk.. Ved aksept av
temanummer inngås en egen avtale mellom tidsskriftet og gjesteredaktørene.

