
 

   

 Djøf Forlag 

 

Manuskriptvejledning for EU-ret & Menneskeret 

Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftsartikler 

 

Tidsskriftet EU-ret & Menneskeret indeholder aktuelle nyheder, referater af international praksis og 

artikler om væsentlige udviklinger i EU-retten og inden for menneskerettigheder af generel betydning 

for danske praktikere (advokater, dommere, embedsmænd m.v.).  

 

1. Generelt  

EU-ret & Menneskeret indeholder både artikler og kort nyt. For artikler gælder det, at de ikke må 

overstige 15 normalsider inklusive noter. Artiklen skal forsynes med et kort resumé på et par linjer 

samt forfatteroplysninger, som titel, navn og firma/institution. 

For ”Kort nyt” gælder det, at de ikke må overstige 2 normalsider. ”Kort nyt” skal forsynes med 

forfatteroplysninger, som titel, navn og firma/institution.  

En normalside svarer til mellem 2200-2400 anslag. 

 

2. Format, forkortelser mv. 
Overskrifter: Der kan bruges 3 niveauer. 

Resume: Artikler skal indledes med et kort resume. 

Skemaer: Undgå brede skemaer. 

Fodnoter: Fodnoter skal laves og begrænses mest muligt dvs. helst ikke flere end 20. Der må ikke være 

fodnoter i overskrifter, ved forfatternavne m.v. eller i resuméet. I tilfælde af fagfællebedømmelse anvendes 

en asterisk (*) til at angive dette ved artiklens titel. 

Citater: Skrives altid med “...” (ikke kursiv) 

Datoer: Skrives med skråstreg og fuldt årstal: 1/12 2003. 

Lovnavne: Generelt forkortes lovene ikke. Anvend enten populærtitel eller hele lovens navn, herunder 

BKG, LBKG efterfulgt af nummer.  

Forkortelser: Dvs./jf./m.v./osv./pct. (ikke %)/pga./pkt./vedr./art./s./f./ff.  



Kursivering: Skal begrænses. Kursivering af hele afsnit bruges ikke efter resumeet. 

Orddelinger: Undgå orddeling. 

Tankestreger: Tankestreger er ikke bindestreger. Ascii 0150 (alt-tasten + 0150). 

Understregninger: Anvendes slet ikke i EU-ret og Menneskeret. 

Komma: Der anvendes grammatisk komma. 

Grafik: Skal medsendes i separat fil som .gif eller .jpg. 

Ligninger/formler: Skal laves som grafik og medsendes på separat fil. 

 

3. Aflevering på e-mail 

EU-ret & Menneskeret udkommer 4 gange årligt. Redaktionen modtager gerne bidrag løbende med 

henblik på publicering. Hvis du ønsker at bidrage, er du velkommen til at sende din artikel til 

ansvarshavende redaktør Jonas Christoffersen på mail: jc@oclaw.dk  eller redaktionschef Louise 

Marie Jespersen lmj@djoef.dk 

4. Arbejdsgang 

Når du/I afleverer et manuskript til redaktionen, vil der blive foretaget en bedømmelse af bidraget og 

en tilbagemelding vil komme fra den ansvarshavende redaktør. Hvis bidraget bliver antaget til 

publicering, sendes manus i produktion og forlaget læser korrektur på bidraget. Du/I modtager 

bidraget til gennemsyn og godkender rettelserne. Når alle rettelser er godkendt, sendes tidsskriftet i 

tryk. Som bidragyder modtager du 5 stk. frieksemplarer af tidsskriftet og et honorar. Du kan finde 

deadline for aflevering af artikler til tidsskriftet på forlagets hjemmeside.  

 

5. Offentliggørelse 

Djøf Forlag A/S har ophavsretten til det præsterede arbejde, og vi forbeholder os derfor ret til at 

udgive det præsterede arbejde i alle former eller medier. Det præsterede arbejde må derfor ikke 

offentliggøres andre steder, medmindre det forinden er aftalt med Djøf Forlag A/S. 

 

6. Fagfællebedømmelse 

EU-ret & Menneskeret følger Uddannelses- og Forskningsministeriets standard med hensyn til 

fagfællebedømmelse af videnskabelige artikler. Fagfællebedømte artikler er noteret med en * i 

indholdsfortegnelsen og udløser 1 BFI-point.  
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