
  

 

 

INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI BADAWCZEJ 
Dział Nauki 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 
www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci 
inicjatywadoskonalosci@us.edu.pl 
tel. 502 681 653 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „OTWARTY DOSTĘP” NA DOFINANSOWANIE 

PUBLIKACJI TYPU OPEN ACCESS W RAMACH PROGRAMU „INICJATYWA 

DOSKONAŁOŚCI BADAWCZEJ” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu na dofinansowanie publikacji typu Open Access 

w otwartych czasopismach. 

2. Konkurs jest finansowany w ramach programu pn.: „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”, 

zwanego dalej Inicjatywą, ze środków pozyskanych w związku z udziałem Uniwersytetu 

w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i otrzymaniem z Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2% zwiększenia subwencji na okres 2020–2025. 

3. Jednostką będącą koordynatorem konkursu „Otwarty dostęp” jest Dział Nauki. 

4. Termin naboru wniosków w konkursie jest ogłaszany na stronie internetowej Inicjatywy: 

www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci. 

5. Na finansowanie konkursu przeznacza się do 500 000 zł. 

 

§ 2 

Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest wzmocnienie widzialności wyników badań naukowych prowadzonych 

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach poprzez publikowanie ich w otwartym dostępie 

w otwartych czasopismach o wysokim prestiżu i zasięgu. Celem konkursu jest pokrycie 

kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami publikacyjnymi oraz pokrycie kosztów OA 

w przypadku tych czasopism, które gwarantują, że publikacja ukaże się w bieżącym okresie 

ewaluacyjnym i będzie miała pozytywny wpływ na ewaluację dyscypliny naukowej 

w Uniwersytecie. 

 

§3 

Beneficjenci konkursu 

 

Dofinansowanie mogą otrzymać pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

posiadający numer ORCID, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N 

pracowników prowadzących działalność naukową w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

oraz upoważnili Uczelnię do wykazania swoich osiągnięć na potrzeby ewaluacji. Ponadto 

ich dorobek publikacyjny lub artystyczny jest afiliowany do Uniwersytetu Śląskiego 
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w Katowicach w bieżącej ocenie ewaluacyjnej (warunek ten nie dotyczy nowo 

zatrudnionych pracowników – do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia). 

 

§ 4 

Zasady konkursu 

 

1. Dofinansowanie udzielane na zasadzie promesy może objąć publikację tekstów naukowych 

w trybie Open Access w recenzowanych czasopismach naukowych, dla których minimalna 

liczba punktów określonych na podstawie najnowszego wykazu czasopism punktowanych 

ogłoszonego przez MNiSW wynosi:  

 dla czasopisma z dziedziny nauk humanistycznych: 70 punktów; 

 dla czasopisma z dziedziny nauk społecznych: 70 punktów; 

 dla czasopisma z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych: 140 punktów; 

 dla czasopisma z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych: 140 punktów; 

 dla czasopisma z dziedziny nauk teologicznych: 70 punktów; 

 dla publikacji z dziedziny sztuki: 200 punktów.  

2. Dofinansowanie otrzymują wyłącznie te publikacje, które mają szanse zostać opublikowane 

w bieżącym okresie ewaluacyjnym (do końca 2021 r.) i stanowią wzmocnienie dla 

dyscypliny reprezentowanej przez autora. 

3. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek dyrektora instytutu właściwego dla 

dyscypliny reprezentowanej przez autora publikacji. 

4. Dyrektor może wnioskować o przyznanie dofinansowania w maksymalnej wysokości do 15 

tys. zł. 

5. W jednej edycji konkursu dyrektor może wnioskować o przyznanie dofinansowania 

maksymalnie dla 5 publikacji (kiedy liczba N dyscypliny jest ≤50) albo 10 publikacji (jeśli 

liczba N dyscypliny jest większa niż 50). Przez publikację rozumie się artykuł przed 

zgłoszeniem do czasopisma. 

6. Wniosek online składany przez dyrektora dostępny w formie formularza na stronie 

internetowej poświęconej konkursowi, tj. www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci, powinien 

zawierać: tytuł artykułu, autorów wraz z afiliacjami, nazwę czasopisma, krótkie 

streszczenie. 

7. Rada Naukowa Inicjatywy opiniuje wnioski pozytywnie lub negatywnie. Wniosek 

zaopiniowany pozytywnie jest podstawą do przyznania dofinansowania. Jeśli dyrektor 

wnioskuje o dofinansowanie większej liczby publikacji, każdy wniosek jest składany 

i rozpatrywany osobno. 

8. Decyzje o przyznaniu środków podejmuje Rektor na podstawie opinii Rady Naukowej 

Inicjatywy.  

9. Decyzja Rektora w sprawie przyznania dofinansowania ma charakter ostateczny. 

10. Dyrektor jest zobowiązany do złożenia sprawozdania, które zawiera listę autorów 

publikacji, nazwę czasopism, w których opublikowano artykuły, liczbę punktów wg. 
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wykazu MNiSW oraz kwotę poniesionych wydatków, do dnia 20 grudnia 2021 r. Wzór 

sprawozdania jest zamieszczony na stronie konkursu. 

11. Beneficjenci są zobowiązani do informowania o źródle finansowania swoich badań 

(umieszczając w publikacji formułę: „Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych 

w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach” lub jej ekwiwalent w języku publikacji), a także do podejmowania 

współpracy w zakresie promocji działalności naukowej i popularyzacji wyników badań 

uzyskanych dzięki udziałowi w konkursie. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin konkursu może ulec zmianie, o czym jego uczestnicy zostaną poinformowani na 

stornie poświęconej konkursowi. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 

Rektor. 

 


