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UCHWAŁA  NR  R.0000.16.2019 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

 

 

w sprawie 

 

promowania wybitnej naukowej działalności publikacyjnej 

 

§ 1  

Autorzy zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, którzy na podstawie złożonych 

oświadczeń zostali uwzględnieni w liczbie N w danej dyscyplinie naukowej lub studiujący w szkole 

doktorskiej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu za publikację artykułu naukowego w 

czasopiśmie posiadającym współczynnik wpływu IF (w roku kalendarzowym publikacji) oraz 

przypisanym do dyscypliny wymienionej w §2 pkt a – d zgodnej ze złożonymi przez autorów 

oświadczeniami o dziedzinie i dyscyplinie naukowej otrzymują stypendium. 

 

 

§ 2 
 
1. Stypendium za opublikowanie artykułu przysługuje autorowi lub autorom publikacji (do podziału 

według oświadczeń autorów dotyczących procentowego udziału we współautorstwie 

potwierdzonych przez pierwszego autora z Uczelni) za artykuł opublikowany w czasopiśmie z listy 

JCR, według następującej zasady:  

a) w dyscyplinie nauki zarządzania i jakości oraz ekonomia i finanse za opublikowanie artykułu 

naukowego w czasopiśmie z listy JCR o współczynniku wpływu IF większym niż 1,2 jego autor 

lub autorzy otrzymują stypendium w wysokości 8 000 zł; za opublikowanie artykułu naukowego 

w czasopiśmie z listy JCR o współczynniku wpływu IF mniejszym lub równym 1,2 i większym 

od 0 jego autor lub autorzy otrzymują stypendium w wysokości 4 000 zł, 

b) w dyscyplinie technologia żywności i żywienia nauki za opublikowanie artykułu naukowego w 

czasopiśmie z listy JCR o współczynniku wpływu IF większym niż 1,8 jego autor lub autorzy 

otrzymują stypendium w wysokości 8 000 zł; za opublikowanie artykułu naukowego w 

czasopiśmie z listy JCR o współczynniku wpływu IF mniejszym lub równym 1,8 i większym od 

0 jego autor lub autorzy otrzymują stypendium w wysokości 4 000 zł, 

c) w dyscyplinie nauki chemiczne za opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie z listy 

JCR o współczynniku wpływu IF większym niż 2,4 jego autor lub autorzy otrzymują 

stypendium w wysokości 8 000 zł; za opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie z listy 

JCR o współczynniku wpływu IF mniejszym lub równym 2,4 i większym od 0 jego autor lub 

autorzy otrzymują stypendium w wysokości 4 000 zł, 

d) w pozostałych dyscyplinach za opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie z listy JCR o 
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współczynniku wpływu IF większym od 0 jego autor lub autorzy otrzymują stypendium w 

wysokości 2 000 zł 

2. Za wartości współczynnika wpływu IF, stanowiące podstawę określenia wysokości stypendium, 

przyjmuje się aktualne wartości tego wskaźnika w momencie składania oświadczeń, o których 

mowa w § 3. 

 

 

§ 3 
 

Oświadczenia (o których mowa w § 2 i 3) współautorów publikacji ze współczynnikiem wpływu IF > 0 

składane są w Repozytorium Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w okresie 15.01.-15.02. roku 

następującego po roku opublikowania publikacji lub monografii. W sytuacji, w której informację o 

opublikowania publikacji autor / autorzy otrzymają po 15.02 danego roku przesuwa się termin złożenia 

oświadczenia. 

 

 

§ 4 
 

1. Środki finansowe z uczelnianego funduszu stypendialnego przyznawane są przez Rektora – na 

wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału. 

2. Stypendium wypłacane jest z zastrzeżeniem ust. 1 w terminie do 31 marca następnego roku, na 

podstawie listy przygotowanej przez Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu na podstawie danych z Repozytorium Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

zatwierdzanej przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

3. Stypendium naliczane za trzy najlepsze publikacje wnioskującego autora w danym roku. 

4. W uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o przyznaniu stypendium. 

 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi z dniem podpisania i dotyczy działalności publikacyjnej począwszy od 1 marca 2019r. 

Traci moc uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr R.0000.6.2018 z 25 stycznia 

2018 r.  

 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 


