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R-B-SOP.021.1.2.2022 

ZARZĄDZENIE NR 2/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 4 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zasad dofinansowywania kosztów publikacji naukowych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w UEW oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW ze środków pochodzących  

z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 478, ze zm.), mając na uwadze:  

1) przepisy dotyczące wydatkowania środków publicznych, w szczególności subwencji z Ministerstwa 

Edukacji i Nauki (MEiN);  

2) reguły uwzględniania publikacji w procesie ewaluacji szkół wyższych określone w Rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości 

działalności naukowej (z późniejszymi zmianami);  

zarządza się, co następuje. 

 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin określający zasady dofinansowywania kosztów publikacji naukowych  

ze środków pochodzących z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w UEW oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW, stanowiący 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Zobowiązuje się dziekanów wydziałów do stosowania zasad niniejszego Regulaminu w celu osiągnięcia 

efektów naukowych uwzględnianych w ewaluacji jakości działalności naukowej UEW.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacjach nieprzewidzianych w Regulaminie,  

o którym mowa w § 1, po uzyskaniu akceptacji Prorektora właściwego do spraw nauki, dziekan 

wydziału może wyrazić zgodę na dofinansowanie kosztów publikacji ze środków rezerwy dziekańskiej. 

3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Regulaminu powierza się Prorektorowi właściwemu ds. nauki. 

 

§ 3 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzje podejmuje Prorektor właściwy ds. nauki.  

 

§ 4 

W Zarządzeniu nr 109/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia  

2020 r. w sprawie zasad publikowania przez pracowników Uczelni monografii naukowych poza 

Wydawnictwem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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1. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się przez Uczelnię prawa pierwszeństwa publikacji  

i wydanie monografii w wydawnictwie zewnętrznym należy złożyć do Prorektora właściwego ds. nauki. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

      Rektor  

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


