
 

 

Omschrijvingenblad ESL output definities Personal Metis 
 

Kind of publication Metis-description Brief explanation 

 

Wetenschappelijke publicatie  
Een publicatie door (een lid of leden van) de staf over een resultaat van wetenschappelijk onderzoek gericht op het 
forum van onderzoekers.  

 
Artikel in een tijdschrift 

 
Article (Academic) 

 
Refereed of non-refereed artikel.  Raadpleeg de 
ESL tijdschriftenlijst op de website. 
Paginanummers zijn verplicht. 
 

 
Boek 

 
Book (Academic) 

 
ISBN-nr. is verplicht. 
 

 
Hoofdstuk in een boek 

 
Chapter in a book (Academic) 

 
Een deel (hoofdstuk van een boek (ook in Liber 
Amicorum).  
Wanneer een redacteur 1 of meerdere 
hoofdstukken heeft geschreven dan wordt deze 
publicatie opgenomen onder ‘boekdeel’. 
ISBN + paginanummers zijn verplicht. 
 

 
Dissertatie 

 
Dissertation 1 
Dissertation 2 

 
Promotie bij de EUR, intern voorbereid. 
Promotie bij de EUR, extern voorbereid. 
 

Vakpublicatie 
Een publicatie door (een lid of leden van) de staf over een resultaat van wetenschappelijk onderzoek gericht op 
professioneel geinteresseerden. 

 
Artikel in een tijdschrift 

 
Article (Professional) 

 
Artikel in tijdschrift 
Paginanummers zijn verplicht. 
 

 
Boek 

 
Book (Professional) 

 
ISBN-nr. is verplicht. 
 

 
Hoofdstuk in een boek 

 
Chapter in a book 
(Professional) 

 
Wanneer een redacteur 1 of meerdere 
hoofdstukken heeft geschreven dan wordt deze 
publicatie opgenomen onder ‘boekdeel’. 
ISBN + paginanummers zijn verplicht. 
 

 
Annotatie 

 
Annotation (Professional) 

 
Annotaties zijn vakpublicaties. Indien het een 
wetenschappelijke annotatie betreft, graag 
invoeren als een wetenschappelijk artikel. 
Paginanummers zijn verplicht. 
 

 
Rapport 

 
Report (Professional) 

 
Rapporten gelden als vakpublicaties omdat het 
een product is voor de doelgroep professioneel 
geïnteresseerden. 
 

Populariserende  publikatie 
Een publicatie door (een lid of leden van) de staf over een resultaat van wetenschappelijk onderzoek gericht op het 
bredere publiek. 

 
Bijdrage in een dag-/weekblad 

 
Contribution weekly/daily 
journal (Popular) 

 
Inzending, artikel of een geplaatst interview in een 
internationaal, national of regional dagblad. 
 



 

 

 

Kind of publication Metis-description Brief explanation 

   

Overige resultaten 
 
 
Boekbespreking 

 
Book review (Other) 

 
Boekbesprekingen worden geplaatst in de 
categorie ‘Overige resultaten’. 
  

 
Boekredactie 

 
Book editorship (Other) 

 
Redacteurschap is een activiteit geen 
publicatievorm.  Boekredactie wordt geplaatst 
in de categorie ‘Overige resultaten’. 
  

 
Tijdschriftredactie/ 
gastredacteurschap/ peer 
review 

 
Journal editorship / referee (Other) 

 
Activiteit en geen publicatievorm.   
Registreer s.v.p. uw voortdurende 
redacteurschap elk jaar als ‘Overige output’. 
Let op: u moet uw redacteurschap(pen) in 
Promas registreren om deze op uw 
profielpagina te publiceren (via Personal 
Metis – Profiles – Editorial Positions). 
 

 
Oratie 

 
Inaugural lecture (Other) 

 
Het boekje dat uitgegeven wordt, kan apart 
geregistreerd worden als een 
wetenschappelijke publicatie (boek). De oratie 
zelf valt onder de categorie ‘Other’.  
 

Televisie- of radio-optreden Television/radio appearance (Other)  

Onderzoeksaanvraag Research proposal (Other) Toegekend en niet-toegekend. 

Prijs Award (Other)  

Functie Relevant position (Other) Visiting professorship, Voorzitter van een  
commissie, orgaan etc.  
Let op: u moet uw functies in Promas 
registreren om deze op uw profielpagina te 
publiceren (via Personal Metis – Profiles– 
Organisational membership or Side Positions) 
 

Lezing, presentatie, keynote 
speech etc. 

Lecture/Presentation (Other)  

Website, blog Website / portal (Other)  

   

Categorie Overig Other Results of Research, 
hieronder vallen: 

 

  Workshop (academic) Voorzitter van een workshop. Let op: 
Academic workshop valt onder de categorie 
overige resultaten. 

  Audioproduction  

  Conference contribution Niet zijnde een artikel in een congresbundel, 
paper of poster, bijv. een voorzitterschap 

  Interview  

  Research proposal  

  Production  

  Workshop (professional) Organisatie van een workshop. Let op: 
Workshop (professional) valt onder de 
categorie ‘overig’. 

  Paper  

  Poster  

  Softwareproduct  

  Videoproduction  

 
Information: Karin van Aken, vanaken@law.eur.nl,  89759. 
Guide Personal Metis: http://www.esl.eur.nl/onderzoek/academic_staff_support/personal_metis/ 
ESL Journal List: http://www.esl.eur.nl/onderzoek/academic_staff_support/personal_metis/tijdschriften 
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