
 
 
 
 

SENAT 

UCHWAŁA  NR  R.0000.73.2019 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 11 lipca 2019 r. 

 

 

 

w sprawie 

 

 

zmiany uchwały nr R.0000.16.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 28 lutego 2019 r.  

 

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: 

 

§1 

 

W ramach posiadanych przez Uczelnię środków 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 Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie posiadającym współczynnik wpływu IF 

(w roku kalendarzowym publikacji) oraz przypisanym w dyscyplinie wymienionej w §2 pkt a-d 

zgodnie ze złożonymi przez autorów oświadczeniami o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, mogą 

otrzymać stypendium. 

 

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: 

 

§2 

 

1. Stypendium za opublikowanie artykułu może zostać przyznane 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, za wyjątkiem artykułów opublikowanych w ramach projektu INTEREKON, według 

następujących zasad: 

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 mogą otrzymać stypendium w wysokości do 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 mogą otrzymać stypendium w wysokości do 4 000 zł, 

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

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

mogą otrzymać stypendium w wysokości do 8 000 zł; za opublikowanie artykułu naukowego  
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w czasopiśmie z listy JCR o współczynniku wpływu IF mniejszym lub równym 1,8 i większym 

od 0 jego autor lub autorzy mogą otrzymać stypendium w wysokości do 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 mogą otrzymać stypendium 

w wysokości do  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 

mogą otrzymać stypendium w wysokości do 4 000 zł, 

d) w pozostałych dyscyplinach za opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie z listy JCR  

o współczynniku wpływu większym od 0 jego autor lub autorzy mogą otrzymać stypendium  

w wysokości do 2 000 zł 

2. Za wartości współczynnika wpływu IF przyjmuje się aktualne wartości tego wskaźnika w momencie 

składania oświadczeń 

 

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 

 

§3 

 

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

opublikowanych w 2019 r, składane są w Repozytorium Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

w okresie od 15.01.2020 r. do 15.02.2020 r. W sytuacji, w której informację o opublikowaniu 

publikacji autor/autorzy otrzymają po 15.02.2020 r. przesuwa się termin złożenia oświadczenia, nie 

później jednak niż do 31.05.2020 r. 

 

4. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: 

 

§4 

 

1. Stypendia przyznaje Rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez Radę Wydziału. 

2. Dyrektor Biblioteki Głównej, w terminie do 31.05.2020 r. sporządzi listę osób, którym przysługiwać 

będą stypendia wraz z podaniem maksymalnych kwot wynikających z przeliczenia przy 

zastosowaniu maksymalnych stawek określonych w § 2. 

3. Kwestor, w terminie do 10.06.2020 r. przekaże Dyrektorowi Biblioteki Głównej informację  

o wysokości uczelnianego funduszu stypendialnego możliwego do wykorzystania na wypłatę 

stypendiów za publikacje w 2019 roku. 

4. Kwoty indywidualnych stypendiów należnych autorom publikacji ustala się przy zastosowaniu 

procentu wyliczonego z kwoty podanej w ust. 3 w stosunku do kwoty podanej w ust.2. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 4, stypendia podlegają wypłacie w terminie do 30.06.2020 r., na podstawie 

listy przygotowanej przez Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, w oparciu o dane z Repozytorium Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

zatwierdzonej przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

6. Stypendium może zostać przyznane autorowi za liczbę publikacji, w których łączny udział jego 

współautorstwa w publikacjach opublikowanych w 2019 r. nie przekracza 300%. Wybierane są 

publikacje dające autorowi największy sumaryczny udział współautorstwa nieprzekraczający 300%. 

Przeliczenie udziałów współautorów publikacji odbywa się zgodnie z zasadami podanymi w 

Rozporządzeniu MNiSW z 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej 
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jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono 

podstawowych jednostek organizacyjnych. 

 

5. Paragraf 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

 

Uchwała wchodzi z dniem uchwalenia i dotyczy działalności publikacyjnej za rok 2019. 

 

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, obowiązuje w roku 2019 i ma zastosowanie do 

stypendiów przyznawanych i wypłacanych za publikacje opublikowane w 2019 r. 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


