
REGULAMIN 

 

dofinansowania korekt językowych w obcojęzycznych publikacjach pracowników 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

Rozdział I 

Założenia ogólne i przeznaczenie dofinansowania 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady podziału środków finansowych mających na celu wsparcie 

pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów w procesie publikowania w najlepszych 

czasopismach o zasięgu międzynarodowym.  

 

§ 2 

Dofinansowaniu podlegają jedynie korekty językowe prac przygotowywanych do publikacji w 

czasopismach z listy A, tj. posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), 

znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR). 

 

§ 3 

Za realizację procesu dofinansowania działalności, o której mowa w § 1 oraz jej rozliczanie 

odpowiada Centrum Obsługi Badań Naukowych (COBN). 

 

 

Rozdział II 

Warunki dofinansowania 

 

§ 4 

Wnioski indywidualne o dofinansowanie korekty językowej  mogą składać pracownicy 

naukowo-dydaktyczni i pracownicy naukowi dla których Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu jest podstawowym miejscem pracy. 

 

§ 5 

Wnioskodawca może złożyć w roku 2018 maksymalnie 2 wnioski, przy założeniu, że jego 

łączny procentowy udział jako autora w publikacjach ubiegających się o dofinansowanie na 

dany rok nie przekroczy 200%. 

 

§ 6 

Wniosek o dofinansowanie korekty językowej sporządzany jest na formularzach i według pro

cedur obowiązujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  

 

§ 7 

Nabór wniosków odbywa się w cyklach dwumiesięcznych, zaczynając do 1.06.2018r. i trwa do 

31.12.2018r. Niewykorzystane środki w danym okresie rozliczeniowym przechodzą na okres 

następny. 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/964b9d4fd07c847ec0150745fae26feb.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/964b9d4fd07c847ec0150745fae26feb.pdf


§ 8 

Wnioski o dofinansowanie korekty językowej artykułów wymienionych w § 2 pkt 1 

(indywidualne) są składane do Kierownika Centrum Obsługi Badań Naukowych na adres: 

proofreading@ue.wroc.pl 

 

§ 9 

Model dofinansowania korekty językowej  uwzględnia następujące zasady: 

1) przy dofinansowaniu korekty językowej artykułu, którego podstawą były wyniki projektów 

finansowanych ze środków statutowych uczelni, prac własnych i budżetu dla młodych 

naukowców, dofinansowanie wynosi 50% kosztów korekty, 

2) przy dofinansowaniu korekty językowej artykułu, którego podstawą były wyniki uzyskane 

w ramach programu grantowego, który zakładał możliwość dofinansowania do 

publikacji, dofinansowanie wynosi 25% kosztów korekty, 

3) przedmiotem dofinansowania mogą być tylko korekty językowe publikacji, które będą 

afiliowane przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 

4) dofinansowanie korekty językowe publikacji przysługuje w takiej części w jakiej artykuł jest 

autorstwa pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

 

Rozdział III 

Podział środków 

 

§ 10 

Decyzję o podziale środków podejmuje Prorektor ds. Nauki po zasięgnięciu opinii Rektorskiej 

Komisji ds. rozwoju wiedzy i kompetencji naukowo-badawczych oraz opinii Kierownika 

COBN. 

§ 11 

Wnioski oceniane są na podstawie następujących kryteriów: 

1) dotychczasowy dorobek publikacyjny aplikanta (1 punkt, gdy aplikant posiada publikacje 

ze wskaźnikiem wpływu IF), 

2) informacja o współpracy aplikanta na poziomie krajowym lub międzynarodowym podczas 

przygotowania artykułu naukowego, którego dotyczy  wniosek (1 pkt – współpraca 

krajowa, 2 pkt - współpraca międzynarodowa), 

3) wskaźnik bibliometryczny czasopisma indeksowanego w bazach Web of Science,                         

w którym planowane jest złożenie artykułu, ze wskazaniem kwartylu publikacyjnego,                 

w którym się znajduje:  

3.1. czasopismo z najniższego kwartylu (0,5pkt), 

3.2. czasopismo z górnych 75% wykazu (1,5 pkt), 

3.3. czasopismo z górnych 50% wykazu (2 pkt), 

3.4. czasopismo z najwyższego kwartyla wykazu (2,5pkt). 

 

§ 12 

1. Dofinansowaniem korekty językowe publikacji mogą być objęte wnioski, które uzyskały 

co najmniej 1,5 punktu.  

mailto:proofreading@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/p/dzial_nauki/zarzadzenie_komisja.pdf
http://www.ue.wroc.pl/p/dzial_nauki/zarzadzenie_komisja.pdf


2. W pierwszej kolejności dofinansowaniem korekty językowe publikacji są objęte wnioski, 

które uzyskają największą liczbę punktów.  

3. W przypadku uzyskania przez Wnioskodawców tej samej liczby punktów, obowiązuje 

kolejność zgłoszeń (data, godzina). 

 

§ 13 

Członkowie zespołu oceniającego, na podstawie oceny wniosków, przygotowują listę 

rankingową wraz z propozycją podziału środków finansowych w ramach dofinansowania 

korekt językowych publikacji. Lista publikowana jest do 7 dnia roboczego miesiąca 

rozpoczynającego nowy okres rozliczeniowy. 

 

Rozdział III 

Rozliczenie dofinansowania  

 

§ 14 

Wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia publikacji w czasopismach i kolejności wskazanej 

we wniosku o dofinansowanie. 

 

§ 15 

Wnioskodawcy przedkładają do COBN fakturę za usługę korekty ze wskazaniem źródła 

finansowania części kosztów nie objętej dofinansowaniem COBN w ciągu 3 dni roboczych od 

jej wystawienia. 

 

§ 16 

Wnioskodawcy w ciągu 9 miesięcy od uzyskania dofinansowania przedkładają Kierownikowi 

COBN informacje dotyczące stanu realizacji publikacji objętych wsparciem. 

 

§ 17 

Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować COBN o publikacji artykułu w ciągu 30 dni 

roboczych od opublikowania tekstu. 

 

§ 18 

W przypadku niezłożenia informacji o której mowa w § 16 Wnioskodawca traci prawo do 

ubiegania się o dofinansowanie przez okres półrocza.  

 

 

 

 


