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Celem programu jest finansowanie kosztów korekty językowej, tłumaczenia
artykułów i monografii naukowych na język obcy oraz publikacji artykułów i
monografii w trybie open-access w najbardziej prestiżowych czasopismach i
wydawnictwach związanych tematycznie z POB DigiWorld. Finansowanie
dotyczy publikacji, których co najmniej jeden z autorów posiada afiliację
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§ 1. Kryteria ogólne
1. Finansowanie jest przyznawane dla najlepszych prac związanych ze
strategicznymi tematami POB DigiWorld.
2. Beneficjentem może zostać:
a. nauczyciel akademicki zatrudniony na UJ,
b. doktorant UJ,
c. student UJ.
3. Dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na publikacje
obcojęzyczne:
a. w przypadku artykułów – w czasopiśmie naukowym albo
recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji
naukowej, ujętych w wykazie czasopism i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (aktualnym na dzień składania
wniosku), którym w tym wykazie przypisano 100, 140 lub 200
punktów,
b. w przypadku monografii – w wydawnictwie z poziomu II
wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie
naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tj. za
przynajmniej 200 punktów).
4. Warunkiem otrzymania dofinansowania na publikację w otwartym
dostępie są pozytywne recenzje oraz decyzja redakcji lub
wydawnictwa o przyjęciu do druku.
5. Warunkiem otrzymania dofinansowania na korektę językową lub
tłumaczenie jest:
a. w przypadku artykułów – zobowiązanie do zgłoszenia artykułu
do
czasopisma
albo
recenzowanych
materiałów
z
międzynarodowych konferencji naukowych, lokujących się w
wykazie z punktu 3(a) i spełniających wymogi punktowe
określone w punkcie 3(a),
b. w przypadku monografii – podpisanie umowy wydawniczej
albo, w wyjątkowych przypadkach, otrzymanie listu
intencyjnego
od
wydawnictwa
potwierdzającego
zainteresowanie publikacją monografii – dot. wydawnictwa
określonego w punkcie 3(b).
6. Dofinansowanie tłumaczenia można otrzymać wyłącznie na prace,
które wcześniej nie były publikowane w żadnym języku.

7. Nie może być finansowana publikacja w otwartym dostępie artykułu
w czasopiśmie albo materiałach konferencyjnych, jeżeli otwarty dostęp
można sfinansować w ramach programu Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Nie dotyczy to przypadków, gdy limity w ramach Wirtualnej Biblioteki
Nauki zostały już wyczerpane.
8. Sytuacje szczególne i wyjątkowe będą podlegać indywidualnej ocenie
przez Komisję.
§ 2. Wysokość finansowania:
1. Maksymalne dofinansowanie wynosi:
a. w przypadku dofinansowania monografii lub artykułu za 140 /
200 punktów lub artykułu za 100 punktów napisanego we
współpracy międzynarodowej lub interdyscyplinarnej – 15 000
zł brutto,
b. w przypadku artykułów za co najmniej 100
punktów niespełniających kryteriów wskazanych
w lit. a wyżej – 7500 zł brutto.
2. Maksymalne dofinansowanie korekty językowej wynosi 800 zł brutto
za każdy rozpoczęty arkusz wydawniczy (40 tys. znaków).
3. Maksymalne dofinansowanie tłumaczenia wynosi 2000 zł brutto za
każdy rozpoczęty arkusz wydawniczy (40 tys. znaków).
§ 3. Wymogi formalne:
1. Autor, który otrzyma dofinansowanie publikacji artykułów lub
monografii, dofinansowanie korekty językowej lub tłumaczenia, jest
zobowiązany do:
a. afiliowania publikacji do Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ musi
być pierwszą afiliacją danego autora),
b. złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet do
wykazania artykułu lub monografii w ramach osiągnięć jednej
z dyscyplin, które reprezentuje (w przypadku pracowników), a w
przypadku doktorantów szkół doktorskich: w dyscyplinie, w
której jest przygotowywana rozprawa doktorska, albo w jednej z
dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której jest
przygotowywana rozprawa doktorska,
c. zamieszczenia właściwego odwołania o finansowaniu z
programu ID.UJ w języku polskim oraz w języku angielskim:
Publikacja niniejszego artykułu w trybie otwartego dostępu
została sfinansowana ze środków Priorytetowego Obszaru
Badawczego Digiworld w ramach programu „Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie
Jagiellońskim.
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d. zdeponowania pełnego tekstu publikacji w Repozytorium UJ, po

jej opublikowaniu.
2. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym (w roku 2020 od dnia
20 lipca) i jest zamykany z chwilą wyczerpania środków
zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.
3. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy wypełnić formularz Otwarta
Nauka 2020 [Open Science 2020] dostępny pod adresem
https://digiworld.cm-uj.krakow.pl (po zalogowaniu danymi konta
służbowego poczty uniwersyteckiej) i dołączyć kopię artykułu albo
monografii, której dofinansowanie dotyczy.
4. Decyzja w sprawie finansowania zostanie wydana w ciągu
maksymalnie 5 dni roboczych, aby zapewnić prawidłowe
przetwarzanie płatności.
5. Autorzy nie mogą ubiegać się o podobne wsparcie od innych POB
działających w UJ podczas całego okresu oceny wniosku w POB
DigiWorld.

