Beste promovendus,
Als je je in de eindfase van je promotie bevindt en je wilt je gaan oriënteren
op de publicatie van je proefschrift – de kroon op je werk – dan is het goed
om te weten dat de Universiteit van Amsterdam beschikking heeft over een
eigen, professionele uitgeverij: Amsterdam University Press (AUP).
AUP is een wetenschappelijke uitgeverij die auteurs verbindt met lezers
wereldwijd. AUP streeft ernaar wetenschappelijk onderzoek te bevorderen
en de resultaten uit onderzoek voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk
te maken. Inmiddels heeft de uitgeverij ruim twintig jaar ervaring in de
productie en verkoop van academische publicaties en is ze uitgegroeid tot
de grootste university press op het vasteland van Europa.
AUP biedt promovendi van de UvA de mogelijkheid een proefschrift op
maat te laten maken. Afhankelijk van je wensen kan AUP het proces van
drukken, opmaak en redactie verzorgen, en tevens een handelseditie van je
proefschrift beschikbaar stellen.
Namens UvAPro geven wij in deze brochure graag meer informatie over de
diensten die wij bieden. In de hectiek rondom de afsluiting van je onderzoek nemen wij je hiermee hopelijk wat werk uit handen.
AUP biedt alle promovendi van de Universiteit van Amsterdam een korting
van acht procent.
Vriendelijke groet,
Namens Amsterdam University Press,
Jan-Peter Wissink
directeur

De proefschriftenservice van Amsterdam
University Press
AUP biedt promovendi van de Universiteit van Amsterdam de mogelijkheid
om een proefschrift op maat te laten maken. Door middel van een uitstekend
netwerk van goede drukkers, opmakers, redacteuren en handelspartners biedt
AUP diverse diensten. Het is mogelijk je proefschrift alleen te drukken of alleen
op te maken, of beide. Als je je proefschrift zowel laat opmaken als drukken kun
je je proefschrift ook in de boekhandel beschikbaar stellen. Een optionele extra
service is de tekst van je proefschrift te laten redigeren.

Drukken:

• AUP bezorgt je proefschrift binnen twee tot drie weken thuis in de door jou
gewenste oplage.
• Als professionele uitgeverij werkt AUP met hoogwaardige drukkers.

Opmaak:

• Professionele lay-out, inclusief omslag

Handelseditie (inclusief opmaak en drukken):

• Je proefschrift maakt deel uit van de Amsterdam University Dissertationsserie, in de Vossiuspers-imprint.
• Je proefschrift staat op de bijbehorende Amsterdam University Dissertations-website.
• AUP verzorgt een ISBN.
• Je proefschrift is na de promotie te koop in de nationale of internationale
(online) boekhandel (Bol.com en Amazon.com).
• Een e-pdf is beschikbaar voor online beschikbaarheid via onder andere
DARE.

Tekstredactie:

• Professionele redacteuren
• Engelstalige proefschriften worden geredigeerd door een native speaker.
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Een proefschrift laten drukken

Voorafgaand aan de promotie kun je bij AUP elk gewenst aantal exemplaren van
je proefschrift bestellen.
• Lever ons kant-en-klare bestanden aan van omslag en binnenwerk. De handleiding ‘Een proefschrift drukken’ met instructies hoe je bestanden moet
aanleveren ontvang je bij het eerste contact met AUP.
• Nadat de bestanden door AUP zijn goedgekeurd heb je binnen twee of drie
weken (afhankelijk van de door jou gewenste oplage) de exemplaren in
huis. Vanzelfsprekend kunnen we ook je uitnodigingen en stellingen verzorgen.

• Het proefschrift zal verkrijgbaar zijn onder de naam Vossiuspers (een imprint voor UvA-publicaties).
• AUP verzorgt voor een handelseditie de opmaak van zowel binnenwerk als
omslag, binnen de serie-lay-out.
• Het boek kan via (online) boekhandels worden besteld, zoals Bol.com, Amazon.co.uk en Amazon.com.
• AUP voegt goede metadata toe aan je proefschrift om de titel beter vindbaar
te maken via zoekmachines.
• Een e-pdf van je proefschrift wordt in het Digital Academic Repository van de
UvA geplaatst, een digitaal wetenschappelijk archief.

Een proefschrift laten opmaken en drukken

Tekstredactie

Ook het omslag en binnenwerk van je proefschrift kan AUP opmaken. Beide
krijgen een professionele lay-out.
• Het omslag: indien je een omslag met afbeelding wenst lever je een beeld
aan naar keuze volgens de handleiding ‘Een proefschrift opmaken’. Een typografisch omslag (zonder beeld) is ook mogelijk. Als je op de achterzijde een
tekst wilt, lever je die ook aan. De opmaak van een omslag duurt niet langer
dan een week.
• Het binnenwerk: indien je je manuscript in Word aanlevert en alle figuren en
tabellen apart toestuurt volgens de hierboven genoemde handleiding, dan
verzorgt AUP de opmaak van het binnenwerk. De eerste proef is gereed in
één of twee weken, de afronding van het binnenwerk duurt eveneens één of
twee weken. De duur is afhankelijk van de hoeveelheid figuren en tabellen.

Van je proefschrift een handelseditie maken

Je kunt ook een handelseditie van je proefschrift laten maken, geschikt voor de
verkoop aan geïnteresseerden.
• Je proefschrift zal worden opgenomen in de ‘Amsterdam University Dissertations’-serie en verschijnen op de bijbehorende website.

Het is ook mogelijk om je Nederlandse of Engelse manuscript bij Amsterdam
University Press te laten redigeren. Hiervoor zijn professionele redacteuren beschikbaar. Engelstalige tekst wordt geredigeerd door een native speaker. Prijzen
voor tekstredactie zijn op aanvraag beschikbaar. Het geredigeerde manuscript
ontvang je na twee weken retour.

Neem contact op

Neem voor een overzicht van de prijzen van alle diensten contact op met
services@aup.nl. Wil je een gerichte offerte? Stuur dan een bericht met de
volgende informatie:
• Je naam en faculteit;
• Van welke hierboven beschreven diensten wil je een prijsopgave ontvangen?
• Op welke datum wil je exemplaren van je proefschrift ontvangen?
• Het aantal woorden van je proefschrift inclusief voet- en eindnoten (in Word
te bepalen via menu ‘Extra’, item ‘Woorden tellen…’);
• Het aantal afbeeldingen, foto’s, grafieken en tabellen;
• De oplage die je wilt afnemen;
• Of je stellingen en uitnodigingen wenst, en zo ja, in welke oplage?

