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ZARZĄDZENIE NR 38/2012 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 23 maja 2012 r. 

w sprawie obowiązku dokumentowania i rozpowszechniania informacji o publikacjach 
pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 
r., poz. 1365, z późn. zm.), zgodnie z postanowieniem § 76 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu oraz art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 z 1997 r., poz. 
539 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

1. W Bibliotece Głównej tworzona jest komputerowa baza dorobku naukowego pracowników Uczelni o 
nazwie „Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”. 

2. W bazie dokumentowany jest dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. 

3. W bazie dokumentowane mogą być też publikacje doktorantów, studentów i emerytowanych 
pracowników Uczelni o ile zostaną zgłoszone. 

 
§ 2 

Dokumentowaniu podlega następujący dorobek naukowy: 
• monografie, podręczniki, skrypty i inne wydawnictwa zwarte, 
• artykuły w czasopismach naukowych i wydawnictwach ciągłych zbiorowych (np. zeszytach 

naukowych uczelni i instytutów naukowo-badawczych), 
• rozdziały lub części wydawnictw zwartych, 
• referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych, 
• recenzje opublikowane w czasopismach, 
• patenty i wzory użytkowe. 

 
§ 3 

1. Dokumentowanie dorobku prowadzone jest w oparciu o dokumenty źródłowe. 
2. Autor ma obowiązek zgłoszenia dorobku drogą elektroniczną na formularzu, który jest dostępny na 

stronie Biblioteki Głównej, w terminie 1 miesiąca od jego opublikowania.  
3. W sytuacji, gdy publikacje stanowiące dorobek pracownika są niedostępne w Bibliotece Głównej, 

autor zobowiązany jest do ich udostępnienia. 
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§ 4 
Pozyskane informacje dotyczące dorobku naukowego są przetwarzane i udostępniane w formie 
elektronicznej na stronie domowej Biblioteki jako „Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu”  

§ 5 
W okresowej ocenie pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uwzględniany będzie 
wyłącznie dorobek zgłoszony przez autorów w trybie określonym przez niniejsze zarządzenie. 

 
§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, a nadzór nad wykonaniem Prorektorowi d/s Nauki. 

 
§ 7 

W celu uzupełnienia istniejącej bazy dorobku naukowego, zobowiązuję wszystkich autorów do 
sprawdzenia, czy ich dorobek został zarejestrowany w bazie oraz do dostarczenia brakujących publikacji 
w przeciągu jednego miesiąca od dnia ukazania się niniejszego zarządzenia.  

 
§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
                                                

                                                                        Rektor 

 

                                                                   prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
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