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5/2017. (X. 3.) sz. dékáni körlevél
a nemzetközi publikációkkal kapcsolatos pályázati lehetőségekről az ELTE PPK oktatói, kutatói, doktoranduszai
és doktorjelöltjei számára

Tisztelt Munkatársam!
Az alábbiakban tájékoztatom az egyetem és a kar által meghirdetett nemzetközi publikációkkal kapcsolatos pályázati
lehetőségekről.
I.

Lektorálás
1. 2017. december 31-ig elérhető az ELTE Tudományos Tanácsa által kiírt pályázat ELTE-s oktatóknak,
kutatóknak, dolgozóknak idegen nyelvű tanulmányok, könyvfejezetek és könyvek nyelvi lektorálásra. Doktoranduszok
és doktorjelöltek számára idén nem nyitott ez a pályázat, a kari támogatások azonban továbbra is elérhetők számukra
is.
Ez a támogatás olyan kéziratok idegen nyelvi lektorálására fordítható, amelyeket nemzetközileg jelentős, idegen
nyelven megjelenő folyóiratban vagy kiadó által kíván a szerző közzétenni, de a nyelvi színvonal javítását
szükségesnek találja.
A pályázatonként elnyerhető maximális hozzájárulás 100.000 Ft. Pályázni a kézirat beküldésével, a folyóirat vagy
kiadó pontos megnevezésével, a támogatási igény megjelölésével és/vagy árajánlat benyújtásával lehet. Az egyetemi
pályázatokat a tudomanypolitika@rk.elte.hu e-mail címre folyamatosan várják, 2017. december 31-ig. Pályázni a
rendelkezésre álló keret kimerüléségi lehet.
A
pályázat
részletes
kiírása
a
Tudományos
Bizottság
honlapján
érhető
el:
https://www.elte.hu/bizottsagok/tud_tan.
2. Abban az esetben, ha az egyetemi keretből nem támogatható a pályázat, kari lektorálási támogatás is
rendelkezésre áll, amennyiben a lektorálandó szöveg
a. angol nyelvű cikk, amely tervezetten nemzetközi, peer-reviewed Q1-es (kivételes esetben
Q2) besorolású, impakt faktoros folyóiratban jelenik meg,
b. lektorált könyvben, rangos kiadónál megjelenő könyvfejezet.
Kari támogatást a palyazat@ppk.elte.hu címen folyamatosan lehet kérni, odaítéléséről a rendelkezésre álló
pénzügyi keret és a fenti követelményeknek való megfelelés mentén, belső szakmai elbírálást követően a kar dékánja
dönt.

II.

Open Access publikálás költségei
Open Access publikáláshoz kari támogatás vehető igénybe Q1 (kivételes esetben Q2) besorolású impakt faktoros
lapban történő open access publikálás esetén. (Kizáró ok, ha a lap parazita folyóirat, amit előzetesen kérünk
ellenőrizni.)
A támogatásra vonatkozó kérések ütemterv és a megjelentetési díj ismeretében a palyazat@ppk.elte.hu címre
folyamatosan küldhetőek. A támogatás odaítéléséről a rendelkezésre álló pénzügyi keret és a fenti
követelményeknek való megfelelés mentén, belső szakmai elbírálást követően a kar dékánja dönt.
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