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OGŁOSZENIE
Na podstawie par.4 ust.5 pkt.a) ppkt.1) Zarządzenia Nr 12/2020 Rektora AGH
z dnia 26 lutego 2020 „w sprawie zasad realizacji w AGH projektu Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza w latach 2020 – 2026”, kierując się pilnymi
potrzebami społecznymi związanymi z pandemią koronawirusa COVID-19, mając na
uwadze podstawowe cele sformułowane we wniosku na konkurs "Inicjatywa
Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (a wśród nich oczekiwany wzrost liczby wysoko
cytowanych publikacji), w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie
"uczelni badawczej" (https://www.agh.edu.pl/uczelniabadawcza/aktualnosci/info/article/informacja-od-kierownika-projektu-idub-w-agh/),
ogłaszam konkurs uzupełniający do konkursu w Działaniu 4:
„Granty uczelniane na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów”
dotyczący szeroko rozumianej problematyki zagrożeń globalnych takich jak COVID19, a w szczególności:
a) społecznych skutków pandemii i innych zagrożeń o charakterze globalnym,
b) społecznych skutków funkcjonowania mediów społecznościowych w dobie
pandemii i innych zagrożeń o charakterze globalnym,
c) metod i narzędzi informatycznych w prognozowaniu i monitorowaniu zasięgu,
tendencji i skutków zagrożenia,
d) i innych innowacyjnych badań o znaczeniu ogólnoświatowym w tym zakresie
tematycznym.
W ramach tej uzupełniającej edycji konkursu, ze środków Projektu „Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza” przyznanych zostanie:
maksymalnie 5 grantów o wartości do 200.000,- PLN każdy.
Ze względu na zakres tematyczny nie objęty planem prac badawczo-rozwojowych
na rok 2020, nie obowiązuje zasada 50/50.
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Obowiązują wcześniej ogłoszone: Regulamin konkursu o „Granty uczelniane na
prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów”, formularz aplikacyjny i pisma
Kierownika Projektu w sprawie Grup Badawczych dostępne na stronie
https://www.agh.edu.pl/uczelnia-badawcza/konkursy, z wyjątkiem:
Sprawozdanie powinno obejmować m.in.: potwierdzenie złożenia i skierowania do
recenzji co najmniej 2 (a nie 3) artykułów naukowych, w tym jednego
opracowanego we współpracy międzynarodowej, złożonych i skierowanych do
recenzji w czasopismach zaliczanych do górnego decyla wg Scopus; termin złożenia
manuskryptów – najpóźniej 6 miesięcy od daty zakończenia 12-miesięcznego okresu
realizacji grantu.
Podmiotami upoważnionymi do składania wniosków są Kierownicy Grup Badawczych
czyli profesorowie (profesorowie uczelni lub profesorowie) prowadzący samodzielną
działalność naukowo-badawczą w ramach kierowanej przez siebie Grupy będącej
trwałą strukturą organizacyjną w ramach Katedry (w wielu Katedrach w AGH
nazywaną Zespołem), m.in. dysponującej własną stroną internetową, z której
Rektorska Komisja ds. Nauki będzie mogła dowiedzieć się o składzie Grupy,
uprawianej tematyce badawczej, ostatnich publikacjach, etc.
Termin składania wniosków przesyłanych na adres idub@agh.edu.pl w formie
formularza podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES dla pdf
(https://www.elektronicznypodpis.pl) lub przez Profil Zaufany
(https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpiszaufany) przez Dziekana: piątek, 19 czerwca 2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: piątek, 17 lipca 2020.
Wyniki konkursu zostaną przekazane w formie e-maili do beneficjentów konkursu,
a dodatkowo ogłoszone na stronie https://www.agh.edu.pl/uczelnia-badawcza.
Z poważaniem –

