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Regulamin finansowania publikacji naukowych pracowników KUL realizowanych
w projekcie RID
Filozofia i Teologia w kontekście współczesnych przemian nauki
1. Finansowanie publikacji naukowych przeznaczone jest dla pracowników naukowych
i naukowo-dydaktycznych KUL reprezentujących dyscyplinę filozofia lub dziedzinę nauk
teologicznych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub mianowania.
2. W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie na następujące cele (do wyboru
w zależności od potrzeb):
- superwizja (wstępna recenzja) artykułów i monografii;
- korekta językowa artykułów i książek w języku polskim lub angielskim;
- przekład artykułów i książek na język angielski;
- publikowanie książek polskich i obcojęzycznych;
- opłaty autorskie w czasopismach naukowych.
3. Proponowane teksty do publikacji powinny charakteryzować się wysokim poziomem
naukowym.
4. Wsparcie finansowe mogą uzyskać:
- artykuły i monografie naukowe przeznaczone do publikacji w czasopismach naukowych
indeksowanych z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w szczególności z list
SCOPUS i JCR oraz w wydawnictwach naukowych z listy MNiSW w szczególności
z poziomu 2,
- prace zbiorowe wydawane w wydawnictwach z poziomu 2 listy MNiSW,
- podręczniki i skrypty,
- kursy e-learningowe.
5. W przypadku odrzucenia pracy przez czasopismo lub wydawnictwo do którego złożono
publikację wnioskodawca jest zobowiązany do ponownego jej złożenia do innego czasopisma
lub wydawnictwa ze wskazanych wyżej list. O zmianie wydawnictwa lub czasopisma
informuje pisemnie Biuro RID.
6. Wnioskodawca ubiegający się o finansowanie kosztów wydania monografii zobowiązany jest
dołączyć do wniosku wstępną kalkulację wydawniczą.
7. Wypełniony i podpisany wniosek (według wzoru zał. 1 do Regulaminu) w jednym
egzemplarzu należy dostarczyć do Biura RID. Jednocześnie pdf wniosku z wraz z pdf
publikacji należy wysłać na adres e-mail: rid@kul.pl w terminach określonych w ogłoszeniu
o konkursie.
8. Oceny i zaopiniowania wniosków dokonuje Zespół ds. publikacji naukowych powołany
w ramach projektu RID. Zespół może rekomendować wydawcę lub czasopismo inne niż
wskazane przez autora. Rekomendacje zespołu przekazywane są wnioskodawcy przez biuro
RID na adres mailowy wskazany we wniosku.

9. Zespół ds. publikacji naukowych ma prawo do proponowania korekty kosztorysu
uwzględniając możliwości projektu RID.
10. Decyzję o wyborze i zatwierdzeniu wniosku do realizacji podejmuje Kierownik projektu na
podstawie listy rankingowej przygotowanej przez Zespół ds. publikacji naukowych.
11. Posiedzenia zespołu odbywają się raz na kwartał.
12. Na wniosek Kierownika projektu możliwa jest ocena wniosków przez Zespół w trybie
obiegowym poza wyznaczonymi terminami posiedzeń Zespołu.
13. Zespół ds. publikacji naukowych może zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie
wniosku. W tej sytuacji wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków lub ustosunkowanie
się do uwag oraz dostarczenie do Biura RID uzupełniających materiałów.
14. Decyzje Kierownika projektu są ostateczne i nie podlegają procedurze odwołania.
15. Wnioskodawca, którego publikacja nie została zakwalifikowana do finansowania, może
zgłosić ją ponownie w ramach kolejnego konkursu.
16. Informacja o wynikach konkursu przekazywana jest do osoby wnioskującej drogą mailową na
adres podany we wniosku.
17. W terminie do 30 dni po ukazaniu się publikacji wnioskodawca sporządza Raport z wykonania
projektu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
18. Do Raportu wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć skan stron tytułowych i redakcyjnych
książki wraz z numerem ISBN lub skan opublikowanego artykułu wraz z numerem DOI lub
adres strony na której uruchomiony jest kurs e-learningowy. Podpisany raport wraz
z załącznikami w 1 egzemplarzu składa się w Biurze RID. Dodatkowo Raport w wersji pdf
z załącznikami przesyła się na adres e-mail: rid@kul.pl.
19. Publikacja, która ukaże się dzięki wsparciu finansowemu w ramach projektu RID musi
zawierać logotyp Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zawierać formułę „Projekt
finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 028/RID/2018/19,
kwota finansowania 11 742 500 zł” lub jej odpowiednikiem w języku angielskim: „The project
is funded by the Minister of Science and Higher Education within the program under the name
"Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number: 028/RID/2018/19,
the amount of funding: 11 742 500 PLN”.
20. Pierwszeństwo w procedurze kwalifikacyjnej będą miały osoby, które dotychczas nie
korzystały jeszcze z tego rodzaju wsparcia w ramach projektu RID.
21. Obsługę sekretarską konkursów sprawuje Biuro RID.
22. Organizator konkursu w uzasadnianych przypadkach zastrzega sobie prawo dokonywania
zmian w zapisach Regulaminu. O wprowadzonych zmianach informuje na stronie projektu.

