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УКАЗАНИЯ
ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА
ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТИЯ
В НАУЧНИ ПРОЯВИ
Настоящите указания са разработени в съответствие с ПРАВИЛА за
организиране, провеждане и отчитане на вътрешни конкурси за научни изследвания
в ТУ-София за 2020 г.
Средства за частично финансиране на индивидуални участия в научни прояви
се отпускат при следните условия:
1. Тези средства са само за публикуване на научни доклади в научни издания,
които се индексират в базите данни Scopus или Web of Science.
2. Кандидатът за частично финансиране подготвя доклад до зам.-ректора по
НПД, подписан от декана, с данните за научния форум, вкл. място и време, заглавието
на доклада и всички автори (попълва се в електронната система „Е-Наука“).
3. Докладът се съпровожда от програма на форума, в която е отбелязан
научният доклад, както и електронно копие на самия доклад (попълва се в
електронната система „Е-Наука“).
4. Разходите за публикуване на научни доклади в научни издания, които се
индексират в базите данни Scopus или Web of Science не могат да надхвърлят сумата
от 1500 (хиляда и петстотин) лв. с изключение на издания с импакт фактор SJR или
ISI IF по-голям от 1.
5. Разходите за публикация в издание с импакт фактор SJR или ISI IF по-голям
от 1 не могат да надхвърлят сумата от 2500 (две хиляди и петстотин) лв.
6. Всеки автор (съавтор), който е в трудови правоотношения с ТУ-София, може
да ползва частичното финансиране до изчерпване на лимита.
7. След публикуването на доклада ръководителят на договора предоставя по
електронен път доказателство за публикуването (линк) на ел. поща: nis@tu-sofia.bg.
8. Ако по вина на автор, ползвал финансиране по настоящия конкурс, докладът
не бъде публикуван, всички автори на доклада губят правото на участие в настоящия
конкурс за срок от 1 до 5 години.

