
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Rektora nr 28/2020 

z dnia 28 lutego 2020 r.  

 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA DODATKU NAUKOWEGO 

ZA PUBLIKACJE WYSOKO PUNKTOWANE 

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu    

 

§ 1 

Pracownik zatrudniony w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UEW 

może otrzymać dodatek naukowy za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach oraz  

u wydawców poziomu II. 

 

§ 2 

Dodatek naukowy przyznawany jest przez Rektora na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie.  

§ 3 

1. Dodatek naukowy może zostać przyznany za artykuły naukowe opublikowane  

w poprzednim kwartale w czasopismach, które: 

1) umieszczone zostały w wykazie czasopism ujętych w Komunikacie Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i 

recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną 

liczbą punktów, obowiązującym w kwartale, za który przyznawany jest dodatek 

oraz 

2) otrzymały minimum 40 punktów.  

2. Dodatek naukowy może zostać przyznany za opublikowane w poprzednim kwartale 

monografie naukowe w wydawnictwach poziomu II, o których mowa  

w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu wydawnictw 

publikujących recenzowane monografie naukowe, obowiązującym w kwartale, za który 

przyznawany jest dodatek. 

3. W przypadku zmiany lub aktualizacji, w trakcie kwartału, komunikatów Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się zasady obowiązujące na 

ostatni dzień miesiąca, w którym ukazała się publikacja. 

 

§ 4 

Do przyznania dodatku naukowego wymagane jest spełnienie na ostatni dzień kwartału,  

w którym został opublikowany artykuł lub monografia, o których mowa w § 3, łącznie 

następujących warunków:  

a) autor/współautor afiliował publikację przy UEW, 

b) autor/współautor złożył oświadczenie o dyscyplinie, która podlega ewaluacji w UEW, 

c) autor/współautor złożył oświadczenie o osiągnięciu naukowym wskazując w nim 

dyscyplinę, która podlega ewaluacji w UEW,  

d) autor/współautor jest zatrudniony w UEW jako podstawowym miejscu pracy, 

e) publikacja została zgłoszona i poprawnie wpisana do Repozytorium WIR. 

 



§ 5 

1. Wykazy autorów artykułów naukowych i monografii, o których mowa w § 3 sporządzane 

są przez Dyrektora Biblioteki Głównej w terminie do końca miesiąca następującego po 

kwartale ich publikacji.  

 

§ 6 

1. Wysokość dodatku naukowego za artykuły naukowe wydane w danym kwartale, jest 

uzależniona od liczby punktów przypisanych do czasopisma w wykazie czasopism 

naukowych opublikowanym w obowiązującym w tym kwartale Komunikacie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz od posiadanych przez UEW na ten cel środków.  

2. Liczba punktów w przypadku publikacji współautorskich i wieloautorskich naliczana jest 

zgodnie z obowiązującymi w kwartale, za który przyznawany jest dodatek, zasadami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

ewaluacji jakości działalności naukowej.  

3. Autorzy artykułów naukowych w czasopismach, które mają w wykazie, o którym mowa  

w §3 ust.1 ustaloną wartość punktową 100, 140 lub 200 punktów mogą otrzymać dodatek I 

– go stopnia, z zastrzeżeniem ust. 2.  

4. Autorzy artykułów naukowych w czasopismach, które mają w wykazie, o którym mowa w 

§3 ust.1 ustaloną wartość punktową 40 lub 70 punktów mogą otrzymać dodatek II – go 

stopnia  z zastrzeżeniem ust. 2. 

5. Autor monografii wydanej przez wydawnictwo poziomu II, o którym mowa w §3 ust. 2 

może otrzymać dodatek I-go stopnia. Autor rozdziału oraz redaktor monografii wydanej 

przez wydawnictwo poziomu II może otrzymać dodatek II – go stopnia.  

6. Wartość kwotową dodatków poszczególnych stopni określa Rektor w drodze komunikatu. 

 

§ 7 

1. Wypłata dodatku naukowego dokonywana jest na podstawie listy przedstawionej przez 

Dyrektora Biblioteki Głównej, zaopiniowanej przez Kwestora i zatwierdzonej przez 

Rektora nie później niż do końca kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiły 

publikacje 

2. Dodatek naukowy nie może zostać przyznany lub jego kwota może zostać obniżona, jeżeli 

narastająco w kwartałach od początku danego roku kalendarzowego udział współautorstwa 

danego pracownika w publikacjach przekroczyłby 300%. 

 

§ 8 

Biblioteka Główna prowadzi rejestr wyróżnionych publikacji i umieszcza je na stronie Uczelni.  

 

§ 9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wskazanych w § 3 

publikacji i monografii naukowych opublikowanych od 1 stycznia 2020 roku. 

 

 

 

  


