Konkurs "Study@research. Publikacje" obejmuje dofinansowanie:
1. Kosztów wydania:
a) artykułów naukowych publikowanych w renomowanych periodykach
naukowych według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN,
b) monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach publikowanych w
prestiżowych wydawnictwach naukowych według listy ministerialnej.
2. Kosztów otwartego dostępu do artykułów naukowych publikowanych z afiliacją
UAM w renomowanych periodykach naukowych według Wykazu czasopism
naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN.

Ogłoszenie o konkursie 036 Study@research. Publikacje
Informacje ogólne:
1. Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości –
Uczelnia Badawcza” (IDUB).
2. Informacja
o
konkursie
dostępna
jest
na
stronie
intranetowej
idub.intranet.amu.edu.pl oraz w systemie wnioskowania idub.amu.edu.pl
3. Wnioski należy składać elektronicznie w systemie wnioskowania ID-UB, który jest
udostępniony na stronie https://idub.amu.edu.pl
4. Wniosek w języku polskim musi być kompletny i zawierać wszystkie wymagane
informacje i załączniki.
5. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa powołana przez Kierownika programu
IDUB w ramach zadania nr 34. Komisja może doprecyzować warunki konkursu.
6. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
7. Wnioski, które nie spełniają wymagań formalnych, zostaną odrzucone.
Dopuszcza się możliwość wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku
w ciągu dwóch dni roboczych.
8. Komisje konkursowe wskazują laureatów, którzy w postępowaniu konkursowym
otrzymają dofinansowanie.
9. Wnioskodawca jest zobowiązany do przesłania do biura projektu IDUB
opublikowanej wersji artykułu lub monografii po zakończeniu realizacji zadania.
Publikacja musi zawierać informację o wsparciu ze środków Programu Inicjatywa
Doskonałości Uczelnia Badawcza UAM.
10. Odwołanie od decyzji wnioskodawca wnosi w terminie 7 dni od dnia jej
doręczenia za pośrednictwem systemu ID-UB Proposals. Odwołania rozpatruje
Komitet Sterujący. Decyzja Komitetu Sterującego jest ostateczna.
11. Termin ogłoszenia konkursu: 3 listopada 2021 r.
12. Termin składania wniosków: wnioski składane w trybie ciągłym.
13. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do trzydziestu dni od dnia złożenia kompletu
dokumentów.

Konkurs obejmuje realizację następującego zadania Programu:
Zadanie nr 34 „Opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia
Study@research”
1. Rodzaj dofinansowania:
1) Koszty wydania:
a) artykułów naukowych publikowanych w renomowanych periodykach
naukowych według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN – dofinansowanie do
50% kosztów wydania, nie więcej niż 6.000 zł.
b) monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach publikowanych
w prestiżowych wydawnictwach naukowych według listy ministerialnej –
dofinansowanie do 50% kosztów wydania, nie więcej niż 6.000 zł.
2) Koszty otwartego dostępu do artykułów naukowych publikowanych z
afiliacją UAM w renomowanych periodykach naukowych według Wykazu
czasopism
naukowych
i
recenzowanych
materiałów
z
konferencji
międzynarodowych MEiN – dofinansowanie do 50% kosztów otwartego dostępu,
nie więcej niż 6.000 zł.
2. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest afiliacja UAM i aktualny status
studenta UAM autora artykułu lub monografii oraz zgoda Dziekana na pokrycie
co najmniej 50% kosztów.
3. Wnioskodawcy: osoby z aktualnym statusem studenta.
4. Dokumenty:
1) Przy aplikowaniu o dofinansowanie kosztów wydania:
a) artykułów naukowych
− wniosek elektroniczny w języku polskim zawierający abstrakt artykułu,
− CV wnioskodawcy (do dwóch stron w formacie A4),
− potwierdzenie przyjęcia publikacji przez czasopismo,
− artykuł w formacie PDF,
− oświadczenie Dziekana potwierdzające uzyskanie pozytywnej recenzji,
ostateczny koszt publikacji oraz zgodę na partycypowanie Wydziału w co
najmniej 50% kosztów.
− kosztorys wydania publikacji i oferta czasopisma,
− dane usługodawcy i numer konta wskazanego do przelewu środków;
b) monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach
− wniosek elektroniczny w języku polskim zawierający abstrakt monografii
(1,5 strony maksymalnie),
− CV wnioskodawcy (do dwóch stron w formacie A4),
− potwierdzenie przyjęcia publikacji przez wydawnictwo,

− monografia lub rozdział monografii w formacie PDF,
− oświadczenie Dziekana potwierdzające uzyskanie pozytywnej recenzji,
ostateczny koszt publikacji oraz zgodę na partycypowanie Wydziału w co
najmniej 50% kosztów.
− kosztorys wydania publikacji i oferta wydawnictwa
− dane usługodawcy i numer konta wskazanego do przelewu środków.
2) Przy aplikowaniu o dofinansowanie kosztów otwartego dostępu do artykułów
naukowych:
a) wniosek elektroniczny w języku polskim zawierający abstrakt artykułu,
b) CV wnioskodawcy (do dwóch stron w formacie A4),
c) potwierdzenia przyjęcia publikacji przez czasopismo,
d) maszynopis artykułu w przypadku OA,
e) oświadczenie Dziekana potwierdzające:
− uzyskanie pozytywnej recenzji,
− ostateczny koszt publikacji,
− zgodę na partycypowanie Wydziału w kosztach co najmniej 50%,
f) kosztorys publikacji i oferta wydawnictwa
g) dane usługodawcy i numer konta wskazanego do przelewu środków.
5. Kryteria oceny wniosku: opinia komisji konkursowej dotycząca rangi czasopisma
lub wydawnictwa.
6. Termin realizacji zadania: 30.11.2022 r.

