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SPIS TREŚCI
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
CELE
PROGRAM MOTYWACYJNY
(INCENTIVES)
WSPÓŁPRACA BADAWCZA:
RESEARCH TO RESEARCH (R&R)
WSPARCIE PUBLIKACJI
NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA
RESEARCH TO SOCIETY (R2S).
•

MODUŁ SPECJALNY:

NAUKA DLA SPOŁECZNOŚCI UKRAIŃSKIEJ
– RESEARCH TO UKRAINIAN SOCIETY
(R2UKS).

TALENT MANAGEMENT
FINANSOWANIE DZIAŁAŃ STUDENCKICH

FUNDUSZ WYJAZDOWY
NEW BLOOD. PRACOWNIK
INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY
NEW BLOOD.
ZATRUDNIENIE MŁODEGO NAUKOWCA
EDU PROGRAMS FOR THE FUTURE
URUCHOMIENIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH
W RAMACH SZKÓŁ LETNICH,
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ
- ZAKUP OPROGRAMOWANIA
(STRATEGIC RESEARCH INFRASTRUCTURE #2)
ROZWÓJ KOMPETENCJI
POPRZEZ SZKOLENIA (SKILLS#1)

ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Wydział może przeznaczyć w roku 2022 na działania w ramach ID.UJ kwotę 1 355 270 PLN
(kwota dodatkowej subwencji z podziału środków programu Inicjatywa Doskonałości po restrukturyzacji), chyba, że w wyniku decyzji związanych z brakiem realizacji części działań
na poziomie POB zostaną przekazane dodatkowe fundusze (wówczas możliwe jest dofinansowanie realizowanego już działania lub uruchomienie nowego);

realizacja działań na poziomie Wydziału będzie

oraz dwojga członków – byłych współpracowników

zgodna z wytycznymi przygotowanymi przez wła-

Zespołu Sterującego lub Wykonawczego POB-ów

dze rektorskie. Szczegółowy opis działań realizo-

Heritage i DigiWorld. Osoby powołane na te funk-

wanych na Wydziale Filologicznym jest zawarty

cje będą pełniły nadzór merytoryczny nad prze-

w planie rzeczowo-finansowym przygotowanym

biegiem procesu realizacji projektów oraz będą

przez władze dziekańskie i zatwierdzonym przez

współpracowały z osobami odpowiedzialnymi za

władze rektorskie oraz zarząd centralny programu

administrowanie systemem na Wydziale i w Cen-

ID.UJ;

trum Wsparcia Nauki;

działania planowane w ramach dystrybucji tych

działania będą realizowane w formie:

środków mają na celu podnoszenie jakości pracy

a) konkursów, których kryteria zostaną okre-

badawczej oraz badawczo-dydaktycznej pracow-

ślone w ogłoszeniach konkursowych w zależności

ników Wydziału Filologicznego oraz wzmocnienie

od rodzaju działania; lub

potencjału badawczego pracowników. Działania

b) otwartych funduszy w naborze ciągłym,

obejmują także studentów Wydziału – indywidual-

które będą dostępne aż do wyczerpania środków

nie oraz w odniesieniu do stowarzyszeń studenc-

dla pracowników spełniających kryteria meryto-

kich i kół naukowych. Jednocześnie pracownicy

ryczne na podstawie złożonych wniosków;

Wydziału mogą brać udział w projektach flagowych realizowanych w POBach, w których Wy-

wszystkie wnioski powinny być składane w syste-

dział Filologiczny będzie uczestniczył po ich wyło-

mie strefa ID.UJ;

nieniu i zatwierdzeniu przez władze centralne
programu ID.UJ;

problematyka projektów finansowanych w tych
działaniach powinna być zgodna z zakresem do-

odpowiedzialność finansową za proces realizacji

men określonych dla dwóch POBów, których

działań w tym programie ponosi dziekan. Powołana

członkiem jest Wydział Filologiczny: DigiWorld

została struktura zarządzająca ID.UJ na Wydziale

i Heritage;

Filologicznym składająca się z dziekana Wydziału
Filologicznego, prodziekan ds. badań naukowych

konkursy będą rozstrzygane na podstawie decyzji

i rozwoju, wydziałowego koordynatora ds. ID.UJ

Komisji Oceniającej, złożonej z zespołu zarządza-
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jącego programem ID.UJ na Wydziale Filologicz-

o finansowanie w działaniach ogłaszanych na Wy-

nym oraz dwojga pracowników badawczo-dydak-

dziale – w zależności od ich specyfiki – będą mogli

tycznych wskazywanych przez dziekana odrębnie

wnioskować zatrudnieni na Wydziale pracownicy:

dla każdego konkursu po konsultacji z kolegium

◇ badawczo-dydaktyczni,

dziekańsko-dyrektorskim. W przypadku wnio-

◇ badawczy,

sków studenckich wymagany jest przedstawiciel

◇ dydaktyczni,

Samorządu Studenckiego na Wydziale. Rolą Ko-

◇ naukowo-techniczni,

misji będzie ocena wniosków konkursowych i po-

◇ biblioteczni,

dejmowanie decyzji odnośnie do przyznania lub

◇ pracownicy dokumentacji i informacji nauko-

odmowy finansowania. W przypadkach tego wy-

wej oraz

magających, na podstawie decyzji zespołu zarzą-

◇ studenci, z zastrzeżeniem ewentualnych ogra-

dzającego, Komisja będzie mogła zwrócić się do

niczeń możliwości realizacji większej liczby

recenzentów zewnętrznych z prośbą o sporządze-

poszczególnych typów działań (poniżej).

nie opinii na temat konkretnego wniosku. Zgodnie

Wykonawcami projektów zespołowych mogą być

z zasadą transparencji i kodeksem dobrych prak-

pracownicy innych Wydziałów (oraz doktoranci)

tyk akademickich członkowie komisji aplikujący

pod warunkiem realizacji celów strategicznie

w konkursach automatycznie wykluczają się z pro-

istotnych dla wzrostu potencjału badawczego

cesu ewaluacji;

Wydziału Filologicznego;

każde działanie musi być realizowane zgodnie

w odniesieniu do planowanych wynagrodzeń wy-

z kryteriami, określonymi poniżej w informacjach

konawców projektów należy przestrzegać zasady

o działaniach;

unikania podwójnego finansowania.
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CELE
zwiększenie umiędzynarodowienia i rozpoznawalności
dorobku pracowników (liczba publikacji
międzynarodowych, rozpoznawalność
w międzynarodowym obiegu naukowym, cytowalność itd.)

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

zwiększenie stopnia interdyscyplinarności badań
i aktywizacja współpracy między jednostkami Wydziału/
Wydziałów oraz partnerami zagranicznymi i środowiskiem
społecznym;

stworzenie międzynarodowych grup badawczych
aplikujących wspólnie o granty międzynarodowe lub
współtworzących publikacje o międzynarodowym zasięgu;

GRANTY

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

tworzenie nowych partnerstw zagranicznych – na poziomie
indywidualnych badaczy oraz relacji instytucjonalnych –
oraz wzmacnianie istniejącej już współpracy
międzynarodowej na polu badań i dydaktyki;

realne włączenie studentów w badania prowadzone na
Wydziale; wdrożenie research-based education: tworzenie
studenckich grup badawczych oraz włączanie studentów do
zadań o charakterze badawczym, dydaktycznym,
organizacyjnym, popularyzatorskim realizowanych przez
pracowników.
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GRUPY BADAWCZE

zwiększenie szansy uzyskania grantów krajowych
i międzynarodowych przez pracowników;

rozpoczęcie realnej współpracy z otoczeniem społecznym,
społeczno-gospodarczym a zwłaszcza kulturalnym, poprzez
wspólne projekty, warsztaty, wykłady otwarte etc.;

PARTNERSTWO ZAGRANICZNE

UMIĘDZYNARODOWIENIE

WŁĄCZANIE STUDENTÓW

DZIAŁANIA

PROGRAM MOTYWACYJNY
(INCENTIVES)
Dodatki dla pracowników badawczo-dydaktycznych przyznawane na podstawie Arkusza
Samooceny AS (część A: publikacje i granty).

Kryteria/zasady:
Dodatek otrzymują pracownicy najwyżej ocenie-

Dodatek jest wypłacany raz w roku przez cały

ni w AS (część A).

okres objęty programem Inicjatywa Doskonało-

Dodatkiem objętych zostanie ok. 20 % wszyst-

ści UJ, czyli w latach 2022, 2023 i 2024 (czerwiec

kich pracowników WF.

/lipiec).

Wysokość dodatku jest zróżnicowana w zależno-

Pracownicy nie muszą składać dodatkowych

ści od liczby uzyskanych punktów. Równocześnie

wniosków. Po zakończeniu procesu samooceny

zakłada się, że pracownik otrzymujący dodatek

(zatwierdzenie ostatecznych wyników przez

nie powinien mieć mniej niż 150 punktów

dziekana) otrzymają informację o uzyskanym

w AS za dany rok kalendarzowy.

dodatku.

Otrzymanie dodatku w ramach programu motywacyjnego nie wyklucza otrzymania nagrody

KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE:

Rektora UJ za działalność badawczą (przyznawa-

160.000,00 PLN

nej na początku nowego roku akademickiego).
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WSPÓŁPRACA BADAWCZA:
RESEARCH TO RESEARCH (R&R)
Działanie obejmuje finansowanie tworzenia i działania wieloosobowych zespołów badawczych realizujących projekt badawczy spełniający kryteria programu ID.UJ oraz realizujący
strategię Wydziału Filologicznego w zakresie intensyfikowania i utrwalania współpracy
międzynarodowej, przygotowywania wniosków grantowych oraz publikacji w prestiżowych
wydawnictwach.

Moduł 1:
konkurs zamknięty

Moduł 2.
międzynarodowa współpraca badawcza
CEL DZIAŁANIA:
Podstawowym celem działania jest tworzenie
i/lub wzmacnianie międzynarodowej współpracy
badawczej oraz tworzenie i integracja międzynarodowych zespołów badawczych realizujących
konkretny projekt badawczy.
STRUKTURA ZESPOŁU:
działanie przewiduje współpracę badaczy Wydziału Filologicznego mających dorobek międzynarodowy (publikacje/granty) z badaczami z co
najmniej jednego uznanego ośrodka naukowego
z zagranicy, której celem jest realizacja projektu
badawczego o innowacyjnym i interdyscyplinarnym charakterze.
OCZEKIWANE EFEKTY:
złożenie międzynarodowego wniosku o grant badawczy lub przygotowanie publikacji naukowej
w prestiżowym wydawnictwie międzynarodowym.
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ FINANSOWANIA:
50.000,00 PLN
KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE:
100.000,00 PLN
TERMINY APLIKACJI:
do 15 czerwca 2022
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FORMY DZIAŁANIA:
◇ spotkania robocze,
◇ międzynarodowe konferencje, warsztaty lub seminaria,
◇ krótkie wizyty studyjne w zagranicznych ośrodkach naukowych i prezentacja wyników badań,
◇ organizacja paneli na konferencjach międzynarodowych,
◇ szkolenia związane z procesem składania aplikacji grantowej,
◇ seminaria badawcze (research seminars), czyli cykliczne spotkania seminaryjne z udziałem uczonych
afiliowanych w zagranicznych ośrodkach badawczych, tematycznie związane z problematyką badawczą
zespołu;
◇ wykłady otwarte upowszechniające wyniki prowadzonych badań lub inne formy upowszechniania wyników badań i nauki;
◇ projekty działań w otoczeniu społecznym lub gospodarczym uczelni;
◇ inne działania zmierzające do realizacji projektu.
KOSZTY KWALIFIKOWANE:
1. delegacje krajowe lub zagraniczne;
2. usługi wewnętrzne lub zewnętrzne;
3. koszty pochodne od wynagrodzeń – narzutów;
4. szkolenia – podnoszenie kwalifikacji osób wchodzących w skład zespołu realizującego projekt;
5. zakup środków trwałych;
6. pozostałe koszty, jeżeli są niezbędne do realizacji projektu.
KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW:
◇ projekt 60% (w tym zakładane rezultaty projektu – publikacja lub wniosek grantowy oraz kosztorys),
◇ zespół 40% (w tym interdyscyplinarność, internacjonalizacja oraz udział studentów i doktorantów).
Wnioski w tym konkursie będą przekazywane do recenzji eksperckiej zewnętrznej.
CZAS REALIZACJI:
do 12 miesięcy (możliwa kontynuacja w kolejnym naborze)
KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE:
220.000,00 PLN
TERMINY APLIKACJI:
Moduł 1:

Moduł 2:

Składanie wniosków: -

Składanie wniosków: do 15 czerwca 2022

Rozstrzygnięcie: -

Rozstrzygnięcie: 30 czerwca 2022
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WSPÓŁPRACA BADAWCZA: RESEARCH TO RESEARCH (R&R)

WSPARCIE
PUBLIKACJI
Tekstów naukowych oraz wniosków grantowych związanych z problematyką określoną
w Priorytetowych Obszarach Badawczych Heritage i DigiWorld.

Moduł 1:

Moduł 2:

publikacja artykułu/rozdziału w monografii
/monografii w modelu Open Access

korekta językowa (proofreading) artykułu
/rozdziału w monografii /monografii
/ wniosku grantowego

Konkurs przeznaczony dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na WF UJ oraz studentów
Wydziału Filologicznego (w przypadku publikacji
wieloautorskich dotyczy przynajmniej jednego
autora korespondującego).
WARUNKI:
⁕ problematyka publikacji jest określona we
wskazanych domenach dwóch POBów, których
członkiem jest Wydział Filologiczny: DigiWorld
i Heritage.
⁕ tekst został przyjęty do publikacji i uzyskał
pozytywne recenzje;
⁕ autor uzyskał potwierdzenie od wydawnictwa o przyjęciu do publikacji i deklaruje wybór
opcji otwartego dostępu (Open Access).

Konkurs przeznaczony dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na WF UJ oraz studentów
Wydziału Filologicznego (w przypadku publikacji
wieloautorskich dotyczy przynajmniej jednego
autora korespondującego).
WARUNKI:
⁕ problematyka publikacji (tematyka wniosku
grantowego) jest określona we wskazanych domenach dwóch POBów, których członkiem jest
Wydział Filologiczny: DigiWorld i Heritage.
⁕ tekst otrzymał zaproszenie do publikacji (nie
dotyczy wniosków grantowych), pisemne potwierdzenie zainteresowania publikacją lub został
przyjęty do publikacji

⁕ autor upewnił się, że opłata za publikację artykułu w otwartym dostępie nie mogłaby zostać
pokryta ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Wirtualnej Biblioteki
Nauki (ICM).

KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE:

KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE:

55.500,00 PLN

55.500,00 PLN

TERMINY APLIKACJI:

TERMINY APLIKACJI:

nabór ciągły (do wyczerpania środków)

nabór ciągły (do wyczerpania środków)
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Moduł 3:
tłumaczenie artykułu/rozdziału w monografii
/monografii/wniosku grantowego
Konkurs przeznaczony dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na WF UJ, pracowników
Wydziału prowadzących działalność naukową
oraz studentów Wydziału Filologicznego
(w przypadku publikacji wieloautorskich dotyczy
przynajmniej jednego autora korespondującego).
WARUNKI:
⁕ problematyka publikacji (tematyka wniosku
grantowego) jest określona we wskazanych domenach dwóch POBów, których członkiem jest
Wydział Filologiczny: DigiWorld i Heritage.
⁕ tekst otrzymał zaproszenie do publikacji
(nie dotyczy wniosków grantowych), pisemne
potwierdzenie zainteresowania publikacją lub
został przyjęty do publikacji
KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE:
55.500,00 PLN
TERMINY APLIKACJI:
Nabór ciągły (do wyczerpania środków)

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
(WE WSZYSTKICH TRZECH MODUŁACH):
dofinansowywane są artykuły naukowe przeznaczone do wydania w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, lokujących się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEN, aktualnym na
dzień składania wniosku o dofinansowanie artykułu, w grupie, której przypisano co najmniej 70; monografii poziomu II oraz rozpoznawalne międzynarodowo monografie poziomu I, czasopisma i wydawnictwa spoza listy, jeśli są istotne i prestiżowe dla określonej dziedziny badawczej (wniosek musi zawierać
merytoryczne uzasadnienie). W uzasadnionych przypadkach mogą być finansowane publikacje wcześniej
wydane w języku polskim; na podstawie pisemnej promesy wydawcy/redaktora periodyku zagranicznego
o wysokiej renomie i prestiżu.
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WSPARCIE PUBLIKACJI

Moduł 4:

KOSZTY KWALIFIKOWANE:

dofinansowanie czasopism

koszty licencji, usług, kosztów wydawniczych
i redakcyjnych oraz wynagrodzeń, których pokrycie niezbędne jest do funkcjonowania czasopisma, w szczególności koszty:

w modelu otwartego dostępu (OA)
Konkurs przeznaczony jest dla redakcji czasopism Wydziału Filologicznego ukazujących się
w trybie otwartego dostępu, których wydawcą jest
Uniwersytet Jagielloński. Z wnioskiem o przyznanie środków w tym działaniu mogą występować
redaktorzy/redaktorki naczelni/naczelne tych czasopism.

1. związane z zakupem cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI
– Digital Object Indentifier);

CELE:

2. zakupu oprogramowania antyplagiatowego
lub zakupu licencji programów antyplagiatowych;

Konkurs służy wsparciu działań zmierzających
do wzmocnienia międzynarodowej pozycji czasopisma.

3. zakupu oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi lub licencji
na to oprogramowanie;

WARUNKI:

4. zmian wprowadzanych w funkcjonującej
stronie internetowej lub utrzymywania istniejącej strony internetowej czasopisma albo
stworzenia właściwej strony internetowej;

Dofinansowanie może otrzymać czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet Jagielloński
na Wydziale Filologicznym, które:
⁕ jest indeksowane w bazie SCOPUS lub podejmuje działania, by znaleźć się w tej bazie;
⁕ przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej
zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki
Publikacyjnej (COPE – Commitee on Publication Ethics);
⁕ uwzględnia upowszechnianie artykułów naukowych zamieszczanych w czasopiśmie w trybie otwartego dostępu w sieci Internet bez barier
finansowych, technologicznych i prawnych (the
„Gold” OA) oraz stosuje proces recenzyjny double blind peer review (metoda podwójnej, „ślepej” recenzji);
⁕ cele projektu powinny być zbieżne z celami
programu strategicznego ID.UJ oraz Strategią
POBów DigiWorld i Heritage.
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5. weryfikacji i korekty językowej (proofreading) artykułów w języku obcym, streszczeń
(abstracts) artykułów i metadanych, treści na
stronie internetowej oraz korespondencji
redakcji z podmiotami zagranicznymi;
6. związane z upowszechnianiem informacji
o czasopiśmie w wymiarze międzynarodowym.
TERMINY APLIKACJI:
Nabór ciągły do wyczerpania środków
CZAS REALIZACJI:
12 miesięcy
KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE
70.000,00 PLN

NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA
RESEARCH TO SOCIETY (R2S).
Współpraca z otoczeniem społecznym, społeczno-gospodarczym (pozaakademickie instytucje
sektora publicznego, instytucje kultury i organizacje pozarządowe) związana z problematyką
określoną w strategiach i domenach POBów Heritage i DigiWorld. Konkurs przeznaczony dla
nauczycieli akademickich zatrudnionych na WF UJ, pracowników Wydziału prowadzących działalność naukową (pracowników naukowo-technicznych, pracowników bibliotek, pracowników
dokumentacji i informacji naukowej), lektorek i lektorów.
CEL I FORMY DZIAŁANIA:
Działanie służy wsparciu współpracy z partnerami z otoczenia społecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
nakierowanej na przynajmniej jeden z celów:
1. poszerzanie wiedzy o dziedzictwie i różnorodności kulturowej i/lub wyzwaniom humanistyki w cyfrowym świecie poprzez realizowanie badań naukowych (projekty badawcze);
2. opracowanie i wdrożenie innowacyjnych formatów współpracy z partnerami z otoczenia społecznego
bazujących na badaniach naukowych lub działalności eksperckiej;
3. popularyzacja wiedzy z dziedzin należących do obszaru tematycznego POB Heritage i POB DigiWorld
(projekty popularyzatorskie);
4. działalność dydaktyczną niezwiązaną z tokiem studiów wyższych (projekty edukacyjne).
5. Warunkiem złożenia wniosku jest zamiar nawiązania współpracy z partnerem pozauniwersyteckim,
potwierdzony listem intencyjnym takiego podmiotu.
KOSZTY KWALIFIKOWANE:
1. wynagrodzenia w projekcie, koszty pochodne od wynagrodzeń – narzutów,
2. usługi wewnętrzne lub zewnętrzne,
3. delegacje krajowe lub zagraniczne,
4. zakup środków trwałych,
5. pozostałe koszty niezbędne do realizacji projektu.
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW:
◇ projekt 60% (w tym zakładane rezultaty projektu),
◇ zespół 40% (w tym interdyscyplinarność, internacjonalizacja oraz udział studentów i doktorantów).
TERMINY APLIKACJI:
do 15 czerwca 2022
CZAS REALIZACJI:
6 miesięcy
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MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
10.000,00 PLN
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wnioskowanie kwoty wyższej z merytorycznym uzasadnieniem.
KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE
50.000,00 PLN

MODUŁ SPECJALNY:

NAUKA DLA SPOŁECZNOŚCI UKRAIŃSKIEJ
– RESEARCH TO UKRAINIAN SOCIETY (R2UKS).
W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne oraz jednoznaczne głosy ze strony społeczności
Uniwersytetu, po konsultacji z władzami programu ID.UJ otwieramy moduł wspierający działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.
Moduł ten (R2UkS) obejmuje działania pracowników i studentów UJ, którzy prowadzą zajęcia
językowe, kulturowe i adaptacyjne oraz sprawują opiekę nad uchodźcami w Krakowie.
Prowadzona działalność edukacyjna i społeczna musi być związana z problematyką określoną
w strategiach i domenach POBów Heritage i DigiWorld. Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na WF UJ, pracowników Wydziału prowadzących działalność
naukową (pracowników naukowo-technicznych, pracowników bibliotek, pracowników dokumentacji i informacji naukowej), lektorek i lektorów.
CEL I FORMY DZIAŁANIA:
Działanie służy wsparciu współpracy z partnerami z otoczenia społecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
w obliczu wojny na Ukrainie, nakierowanej na przynajmniej jeden z celów:
1. poszerzanie wiedzy o dziedzictwie i różnorodności kulturowej i/lub wyzwaniach humanistyki w cyfrowym świecie poprzez realizowanie badań naukowych na rzecz uchodźców z Ukrainy;
2. opracowanie i wdrożenie innowacyjnych formatów współpracy z partnerami z otoczenia społecznego
bazujących na badaniach naukowych lub działalności eksperckiej;
3. popularyzacja wiedzy z dziedzin należących do obszaru tematycznego POB Heritage i POB DigiWorld
wśród społeczności uchodźczej;
4. działalność dydaktyczną na rzecz uchodźców niezwiązaną z tokiem studiów wyższych (projekty edukacyjne).
KOSZTY KWALIFIKOWANE:

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW:

1. wynagrodzenia w projekcie,

◇ zgodność z zasadą 4*I

2. koszty pochodne od wynagrodzeń – narzutów,

◇ zgodność ze strategiami POB Heritage i/lub
DigiWorld

3. usługi wewnętrzne lub zewnętrzne,

◇ znaczący wpływ na środowisko społeczne

4. zakup środków trwałych,

◇ integracja środowiska uniwersyteckiego

5. pozostałe koszty niezbędne do realizacji
projektu.

◇ projekt 60% (w tym zakładane rezultaty
projektu)
◇ zespół 40%.

TERMINY APLIKACJI:
od 1 czerwca do wyczerpania środków.
CZAS REALIZACJI:
do końca roku 2022.
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TALENT MANAGEMENT
FINANSOWANIE DZIAŁAŃ STUDENCKICH
Finansowanie działań studenckich (indywidualne i zespołowe granty studenckie lub granty
dla kół naukowych), finansowanie wyjazdów z czynnym udziałem na studenckie (lub inne)
konferencje naukowe. Działanie adresowane jest do studentów i studentek UJ oraz
zespołów studenckich (w tym Kół Naukowych i stowarzyszeń studenckich działających przy
jednostkach Wydziału Filologicznego UJ), prowadzących lub zamierzających prowadzić
badania naukowe, działania edukacyjne lub działalność mającą na celu współpracę
z otoczeniem w obszarze domen badawczych POB Heritage/DigiWorld pod nadzorem
Mentora lub Mentorki. W zespole realizującym projekt mogą brać udział studenci/studentki
spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego.

CEL I FORMY DZIAŁANIA:
Przedmiotem finansowania może być
1. projekt badawczy,
2. projekt edukacyjny lub
3. projekt we współpracy z otoczeniem.
Projekt badawczy spełnia przynajmniej jeden z celów:
a) przeprowadzenie badań naukowych, w tym zespołowych;
b) prezentacja wyników badań naukowych, w szczególności na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, działanie obejmuje także finansowanie kosztów organizacji konferencji;
c) publikacja wyników badań naukowych w krajowych lub międzynarodowych czasopismach naukowych
lub monografiach naukowych (w tym także studenckich);
d) poszerzanie wiedzy i kompetencji miękkich Wnioskodawcy/-czyni lub osób wchodzących w skład zespołu realizującego projekt.
Celem projektu edukacyjnego jest w szczególności:
a) organizacja szkolenia, wykładu lub seminarium albo serii szkoleń, wykładów lub seminariów mających
na celu poszerzanie wiedzy lub podnoszenie kompetencji miękkich studentów(-tek);
b) organizacja wyjazdów edukacyjnych;
c) realizacja działań mających na celu doskonalenie wiedzy i kompetencji studentów(-tek) w praktyce;
d) działanie o charakterze edukacyjnym realizowane w innej formie.
Celem projektu we współpracy z otoczeniem jest organizacja wydarzenia lub serii wydarzeń, które popularyzują tematy związane z POB DigiWorld i Heritage wśród studentów(-tek) lub kandydatów(-tek) na
studia w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w otoczeniu Uniwersytetu (w tym w instytucjach kultury i jednostkach edukacyjnych niższego stopnia).
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KOSZTY KWALIFIKOWANE:
1. usługi wewnętrzne lub zewnętrzne,
2. delegacje krajowe lub zagraniczne,
3. zakup środków trwałych,
4. koszty organizacyjne (wynajem sal, catering, materiały promocyjne);
5. koszty obsługi administracyjnej
6. pozostałe koszty niezbędne do realizacji projektu.
KRYTERIA OCENY:
◇ projekt 60%,
◇ zespół/współpracownicy 25%,
◇ rezultat projektu 10%,
◇ kosztorys 5%
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
10.000,00 PLN
TERMINY APLIKACJI:
nabór ciągły do 31 października lub wyczerpania środków
(posiedzenia komisji co dwa miesiące)
TERMIN REALIZACJI:
do końca grudnia 2022
KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE:
120.000,00 PLN
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TALENT MANAGEMENT EDU PROGRAMS FOR THE FUTURE

FUNDUSZ
WYJAZDOWY
Działanie obejmuje finansowanie kosztów wyjazdów w dwóch modułach:
1) wyjazdy z czynnym udziałem na konferencje oraz
2) staże badawcze i/lub dydaktyczne

Moduł 1:
wyjazdy z czynnym udziałem
na konferencjach międzynarodowych mających
wysoką rangę naukową (prezentacja wykładu
plenarnego, referatu, komunikatu, posteru,
prowadzenie warsztatów)
WARUNKI:
Preferowane są wyjazdy w projektach zmierzających do lub obejmujących:
⁕ publikację wyników prowadzonych badań
w prestiżowym czasopiśmie naukowym, w szczególności z listy prowadzonej przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego;
⁕ publikację wyników prowadzonych badań
w prestiżowym wydawnictwie naukowym,
w szczególności II poziomu.
Preferowane są konferencje, seminaria lub
warsztaty organizowane przez międzynarodowe
towarzystwa naukowe, międzynarodowe sieci
współpracy badawczej oraz prestiżowe szkoły
wyższe i inne instytucje badawcze prowadzące
badania na wysokim poziomie naukowym.
Temat konferencji, seminarium lub warsztatów
powinien pokrywać się z obszarami badawczymi
wskazanymi w Strategii jako domenami priorytetowymi lub z innymi tematami o szczególnym
znaczeniu dla realizacji celów strategicznych POB
DigiWorld lub Heritage. W przypadku konferencji, seminariów lub warsztatów niespełniających
powyższego wymogu, w szczególności interdyscyplinarnych i dotyczących kilku obszarów badawczych, wymagane jest dodatkowe uzasadnienie.
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Czas pobytu za granicą objęty finansowaniem
wraz dniami podróży nie powinien przekraczać
5 dni roboczych. Dłuższy pobyt wymaga dodatkowego uzasadnienia merytorycznego.
KOSZTY KWALIFIKOWANE:
Kosztami kwalifikowanymi są wszystkie wydatki
związane z udziałem w konferencji, seminarium
lub warsztatach, w szczególności koszty podróży,
diety pobytowej lub opłaty konferencyjnej.
TERMINY APLIKACJI:
nabór ciągły do wyczerpania środków
Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, w ciągu
2 tygodni od złożenia wniosku. Każdy wyjazd zaplanowany w projekcie musi być zgłoszony nie
później niż na miesiąc przed planowaną datą wyjazdu.
Pracownik może wnioskować o kolejne finansowanie po rozliczeniu i złożeniu raportu z poprzedniego projektu. Wniosek musi zawierać
promesę publikacji tekstu konferencyjnego, który powinien się ukazać drukiem (w materiałach
pokonferencyjnych, w periodyku punktowanym
lub monografii) nie później niż do dwóch lat po
wygłoszeniu.
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
DOFINANSOWANIA:
4.000,00 PLN
Wnioski powyżej 4.000,00 wymagają dodatkowego uzasadnienia merytorycznego.
KWOTA ŁĄCZNIE PRZEZNACZONA
NA DZIAŁANIE:
100.000,00 PLN

Moduł 2:
staże badawcze i/lub dydaktyczne
Dofinansowanie w tym działaniu dotyczy pokrycia kosztów stażu badawczego lub dydaktycznego w zagranicznej instytucji naukowej, mającego
na celu czasowe prowadzenie badań naukowych
w zagranicznym ośrodku naukowym i uczestniczenie w pracach takiego ośrodka lub doskonalenie umiejętności dydaktycznych przez kursy,
konsultacje, prowadzenie i współprowadzenie
zajęć w ramach innowacyjnych metodycznie
i merytorycznie kursów dydaktycznych.
Finansowaniu podlegają koszty nie więcej niż
jednego miesiąca stażu.
WARUNKI:
Preferowane są wyjazdy do prestiżowych szkół
wyższych i inne instytucji badawczych prowadzących badania na wysokim poziomie naukowym.

Staż lub wyjazd studyjny dotyczy prowadzonych
badań związanych z obszarami badawczymi
wskazanymi w Strategii jako domenami priorytetowymi lub z innymi tematami o szczególnym
znaczeniu dla realizacji celów strategicznych
POB Heritage. W przypadku konferencji, seminariów lub warsztatów niespełniających powyższego wymogu, w szczególności interdyscyplinarnych i dotyczących kilku obszarów badawczych, wymagane jest dodatkowe uzasadnienie.
KOSZTY KWALIFIKOWANE:
wydatki związane z transferem, pobytem i odbywaniem stażu lub wyjazdu studyjnego, w szczególności koszty podróży i diet pobytowych.
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
DOFINANSOWANIA:
15.000,00 PLN
TERMINY APLIKACJI:
do 15 czerwca 2022

Preferowane są staże, w finansowaniu których
uczestniczy instytucja przyjmująca.

TERMIN REALIZACJI:

Preferowane są staże badawcze, których zamierzonym efektem jest:

KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE:

⁕ przygotowanie i złożenie wniosku grantowego;

do końca grudnia 2022
110.000,00 PLN

⁕ poszerzenie lub nawiązanie istotnej współpracy z partnerami strategicznymi, zwłaszcza
w ramach międzynarodowych zespołów badawczych;
⁕ poszerzenie kompetencji badawczych lub dydaktycznych;
⁕ złożenia propozycji wydawniczej w prestiżowym wydawnictwie naukowym o zasięgu międzynarodowym;
⁕ przygotowanie publikacji artykułu w czasopiśmie umieszczonym w bazie SCOPUS;
⁕ przygotowanie publikacji rozdziału w monografii wydanej w prestiżowym wydawnictwie
o renomie międzynarodowej;
⁕ przygotowania do druku monografii w prestiżowym wydawnictwie naukowym.
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FUNDUSZ WYJAZDOWY

NEW BLOOD
PRACOWNIK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY
Zatrudnienie pracownika inżynieryjno-technicznego koordynującego działania skierowane
na promocję nauki i promocję Wydziału (NEW BLOOD)

DO ZADAŃ PRACOWNIKA NALEŻĄ:
◇ prowadzenie strony internetowej wydziału (szczególnie podstrony NAUKA);
◇ pomoc w prowadzeniu stron instytutowych i stron projektów grantowych;
◇ redagowanie i udostępnianie tekstów promujących badania prowadzone na Wydziale Filologicznym;
◇ przygotowanie materiałów promocyjnych dla Wydziału i instytutów;
◇ obsługa techniczno-informatyczna wydarzeń naukowych na wydziale.
KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE:
40 000 PLN
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NEW BLOOD
ZATRUDNIENIE MŁODEGO NAUKOWCA
Zatrudnienie młodego naukowca posiadającego dorobek rozpoznawalny w skali międzynarodowej(Ogłoszenie konkursowe skierowane jest do młodych badaczy, tzn. absolwentów
studiów doktoranckich, którzy charakteryzują się wybitnymi lub znaczącymi osiągnięciami
badawczymi i nie mogą na razie zostać zatrudnieni na innych warunkach (np. w ramach
zwalnianych czy nowotworzonych etatów).

RODZAJ ZATRUDNIANIA:
asystent badawczo-dydaktyczny (według zasad obowiązujących na UJ).
POCZĄTEK ZATRUDNIENIA:
1 października 2022 r.
OKRES ZATRUDNIENIA:
jeden rok (12 miesięcy) z możliwością przedłużenia do końca trwania bieżącej edycji ID.UJ (do końca r.
2024). Kandydaci mogą starać się o dalsze zatrudnienie na UJ.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z §165 Statutu UJ odpowiadają
następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
⁕ w momencie aplikacji posiadają stopień doktora lub finalizują procedurę doktorską (wymaga się uzyskania stopnia doktora najpóźniej w okresie do roku od momentu zatrudnienia),
⁕ posiadają dorobek naukowy w postaci artykułów w renomowanych czasopismach i pracach zbiorowych
oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach,
⁕ biorą czynny udział w życiu naukowym,
⁕ uczestniczyli lub kierowali projektami badawczymi.
Konkurs jest ogłaszany nie później niż na trzy miesiące przed podjęciem zatrudnienia (tzn. najpóźniej
w czerwcu).
Konkurs zostaje rozstrzygnięty przez Komisję/Zespół WF ds. Inicjatywy Doskonałości UJ pod przewodnictwem dziekana.
Osoby przystępujące do konkursu winny przesłać pocztą elektroniczną na adres:
filolog@uj.edu.pl następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys zawierający: spis publikacji, wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień, wykaz staży i pobytów
w jednostkach naukowych, wykaz zrealizowanych i realizowanych projektów badawczych (w charakterze kierownika lub wykonawcy) ze wskazaniem źródeł finansowania,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. odpis dyplomu doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
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6. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
7. recenzje pracy doktorskiej – jeżeli kandydat posiada,
8. dwa listy rekomendacyjne,
9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
10. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
11. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
12. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow
KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE:
20.000,00 PLN
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NEW BLOOD: ZATRUDNIENIE MŁODEGO NAUKOWCA

EDU PROGRAMS
FOR THE FUTURE
Opracowanie lub udoskonalenie interdyscyplinarnego programu studiów realizowanego
wspólnie z partnerami zagranicznymi (double, joint-degrees)

CEL I FORMY DZIAŁANIA:
Konkurs ma na celu wsparcie istniejących programów studiów realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz inicjowanie nowych projektów takich programów. Finansowane mogą być spotkania grup inicjujących studia i koordynujących je oraz promocja studiów w kraju i za granicą. Wnioski składane są
w porozumieniami z kierownikami jednostek.
KOSZTY KWALIFIKOWANE:
1. koszty udziału pracowników Wydziału Filologicznego w spotkaniach grup konsorcyjnych (koszt podróży,
zakwaterowania, diet pobytowych);
2. koszty organizacji spotkań grup konsorcyjnych na UJ (zakwaterowanie, catering, materiały promocyjne);
3. przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych programu;
4. dodatki zadaniowe dla koordynatorów uruchomionych programów studiów.
KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW:
◇ projekt wspólnych studiów 60% (w tym wartość merytoryczna i potencjał dydaktyczno-edukacyjny),
◇ skład konsorcjum 40% (w tym interdyscyplinarność, internacjonalizacja).
OCZEKIWANE EFEKTY:
raport z działalności konsorcjum przygotowującego/realizującego innowacyjny program studiów z wykazem podjętych działań, w tym: list intencyjny/listy intencyjne instytucji partnerskich i składy osobowe
zespołów roboczych, zarys koncepcji planowanych/udoskonalanych studiów, analiza sytuacji prawnej
i możliwości realizacji joint/double degree, plan dalszych działań zmierzających do powołania studiów.
TERMINY APLIKACJI:
nabór ciągły od marca 2022
TERMIN REALIZACJI:
do końca grudnia 2022
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
15.000,00 PLN
KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE:
50.000,00 PLN
CZAS REALIZACJI:
9 miesięcy
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URUCHOMIENIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH
W RAMACH SZKÓŁ LETNICH Z UDZIAŁEM NAUKOWCÓWZ UJ
I Z UCZELNI ZAGRANICZNYCH
CEL I FORMY DZIAŁANIA:
Konkurs ma na celu (współ-)finansowanie działań współorganizowanych z zagranicznymi ośrodkami akademickimi: szkół letnich i zimowych prowadzonych we współpracy z przedstawicielami zagranicznych
ośrodków.
Wnioskodawcami mogą być nauczyciele akademiccy, pracownicy prowadzący działalność naukową lub dydaktyczną (naukowo-techniczni, biblioteczni, pracownicy dokumentacji i informacji naukowej), lektorzy
zatrudnieni na Wydziale Filologicznym UJ.
KOSZTY KWALIFIKOWANE:
1. koszty podróży, zakwaterowania, diet pobytowych dla zaproszonych gości (noclegi, diety, wyżywienie,
wizy, ubezpieczenia i inne koszty zgodnie z odnośnymi regulacjami prawnymi);
2. wynagrodzenia dla osób prowadzących szkoły letnie i zimowe;
3. koszty organizacyjne (wynajem sal, catering, materiały promocyjne);
4. koszty obsługi administracyjnej.
KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW:
◇ projekt 60% (w tym wartość merytoryczna i potencjał dydaktyczno-edukacyjny projektu),
◇ zespół 40% (w tym interdyscyplinarność, internacjonalizacja oraz udział studentów i doktorantów).
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
20 000 PLN
TERMINY APLIKACJI:
1-31 marca 2022
rozstrzygnięcie 13 kwietnia 2022
CZAS REALIZACJI:
do końca grudnia 2022
KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE:
40.000,00 PLN
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ROZWÓJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ
- ZAKUP OPROGRAMOWANIA
(STRATEGIC RESEARCH INFRASTRUCTURE#2)
CEL I FORMY DZIAŁANIA:
Konkurs ma na celu zwiększenie poziomu innowacyjności i interdyscyplinarności badań naukowych oraz dydaktyki poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania lub usług IT w formie licencji bezterminowych
lub subskrypcji. Wnioskodawcami mogą być nauczyciele akademiccy, pracownicy prowadzący działalność
naukową lub dydaktyczną (naukowo-techniczni, biblioteczni, pracownicy dokumentacji i informacji naukowej), lektorzy zatrudnieni na Wydziale Filologicznym UJ.
KOSZTY KWALIFIKOWANE:
koszt zakupu oprogramowania lub usług IT w formie licencji bezterminowych lub subskrypcji.
KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW:
◇ projekt 50% (wskazanie zasadności zakupu w stosunku do prowadzonych badań naukowych);
◇ możliwe szerokie wykorzystanie w badaniach Wydziału związanych z POB DigiWorld i/lub Heritage
30%;
◇ przewidywane/deklarowane rezultaty 20%.
Złożenie wniosku o zakup musi być poprzedzone starannym rozpoznaniem, czy i w jakim zakresie ewentualny przedmiot zakupu nie jest już wykorzystywany/licencjonowany dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zgłoszenia może dokonać pracownik Wydziału w porozumieniu z kierownikiem jednostki oraz dziekanem
Wydziału.
TERMINY APLIKACJI:
czerwiec 2022
rozstrzygnięcie lipiec 2022
TERMIN REALIZACJI:
do końca grudnia 2022
KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE:
30.000,00 PLN
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ROZWÓJ KOMPETENCJI POPRZEZ SZKOLENIA
(SKILLS#1)

CEL I FORMY DZIAŁANIA:
konkurs ma na celu zwiększenie poziomu innowacyjności i interdyscyplinarności badań poprzez szkolenia w zakresie wykorzystania narzędzi IT poprawiających jakość prowadzonych badań naukowych.
KOSZTY KWALIFIKOWANE:
koszt udziału w szkoleniach z zakresu IT związanych z prowadzonymi badaniami.
KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW:
◇ wskazanie zasadności zakupu w stosunku do prowadzonych badań naukowych,
◇ wpływ na poprawienie poziomu innowacyjności badań.
Wnioskodawcami mogą być nauczyciele akademiccy, pracownicy prowadzący działalność naukową lub dydaktyczną (naukowo-techniczni, biblioteczni, pracownicy dokumentacji i informacji naukowej), lektorzy
zatrudnieni na Wydziale Filologicznym UJ.
Złożenie wniosku musi być poprzedzone starannym rozpoznaniem, czy i w jakim zakresie szkolenia nie są
już proponowane lub przeprowadzane w Uniwersytecie Jagiellońskim.
TERMINY APLIKACJI:
nabór ciągły do wyczerpania środków
TERMIN REALIZACJI:
do końca grudnia 2022
KWOTA PRZEZNACZONA NA DZIAŁANIE:
10.000,00 PLN
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NA WYDZIALE
FILOLOGICZNYM UJ

