PÁLYÁZAT
RANGOS NEMZETKÖZI (D1, Q1, Q2-es) SZAKMAI FOLYÓIRATBAN
KÖZÖLT CIKKEK PUBLIKÁLÁSI KÖLTSÉGEINEK A TÉRÍTÉSÉRE
2022/I.
A pályázat célja a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem keretében
dolgozó főállású oktatók külföldi publikációs tevékenységének a támogatása, a kiemelkedő tudományos eredmények
láthatóságának a javítása, valamint az intézmények nemzetközi elismertségének a növelése.
A pályázók köre
Pályázatot a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, tudományos fokozattal rendelkező oktatói nyújthatnak be.
Pályázni kizárólag publikálásra már elfogadott cikk/tanulmány megjelentetési költségeire lehet.
Nem lehet pályázni olyan publikációval, amelynek megjelentetési költségei más – saját vagy egyéb pályázati –
forrásból már kifizetésre kerültek (utólagos elszámolás).
Nem lehet pályázni olyan cikk megjelentetésére, amely az Egyetemi Kutatási Program keretében finanszírozott
kutatási költségek terhére kifizethető (a KPI grantok költségvetésébe betervezhető).
Jelen kiírásra egy személy legfeljebb két pályázatot nyújthat be.
A támogatás feltételei
-

-

a pályázó cikkét/tanulmányát befogadta valamelyik rangos nemzetközi folyóirat/szerkesztőség/kiadó;
a publikáció megjelentetése Open Access (OA) rendszerben történik;
a publikációs díj kifizetése a pályázati időszak után 30 napon belül lebonyolítható (a cikk elfogadásra került,
a számla kiállítása az egyetem nevére igényelhető);
a pályázó a publikációban kötelező módon feltünteti az egyetem nevét, és amennyiben több intézménynél
van alkalmazásban, a Sapientia EMTE/Partiumi Keresztény Egyetem az első intézményi affiliációként
szerepel a publikálási költségtérítésre benyújtott cikkben;
a pályázó az elszámolás lebonyolításához a költségekről kiállított eredeti számlát eljuttatja az Intézethez;
a pályázó, amennyiben szükséges, hajlandó önrészt is vállalni a költségek kiegészítésére;
a pályázó a megjelenés után a cikk/tanulmány másolatát eljuttatja az Intézethez, megjelölve a közölt
cikk/tanulmány URL elérhetőségét.

A pályázás módja
Pályázni a KPI-PUBL-2022-I űrlap kitöltésével lehet.
Az űrlaphoz mellékelni kell:
-

a pályázónak a KPIOR online nyilvántartási rendszerből kigenerált publikációs listáját és legfontosabb
tudományos eredményeit 3 évre visszamenőleg (2019-2021);
a cikk/tanulmány .pdf változatát;
igazolást a cikk/tanulmány elfogadásáról;
a szerkesztőség/kiadó által kiállított hiteles dokumentumot a publikálási díj pontos összegéről.

A pályázathoz lehet más mellékletet is csatolni, amit a pályázó az elbírálás szempontjából relevánsnak tart.
A pályázatot e-mailen a kpi@kpi.sapientia.ro címre kell az Intézethez beküldeni.
Pályázási határidő: 2022. december 20.–január 20.
A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.
Elfogadás esetén az Intézet szerződést köt a pályázóval, amelyben rögzíti a támogatás feltételeit, a felek jogait és
kötelezettségeit.
A finanszírozás módja
A költségek kifizetésének feltétele az eredeti számla, a szerkesztőség/kiadó igazolásának, valamint a szerző aláírt
nyilatkozatának az eljuttatása az Intézethez, amelyben kijelenti, hogy a cikk/tanulmány megjelentetési költségei nem
kerültek más forrásból elszámolásra.
További információk kérhetők a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401454-es vagy a 0722-527135ös telefonszámon, munkanapokon 8–16 óra között.

Kolozsvár, 2022. december 10-én
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