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R-B-SOP.014.1.151.2020 

 

ZARZĄDZENIE NR  151/2020 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 11 września 2020 r. 

 

zmieniające Zarządzenie nr 11/2019 w sprawie finansowania monografii                                    

i czasopism naukowych publikowanych przez Wydawnictwo                                               

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

§ 1 

W Zarządzeniu nr 11/2019 w sprawie finansowania monografii i czasopism naukowych 

publikowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) § 1 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

 

„ 2) monografie naukowe o objętości do 6 arkuszy wydawniczych, których tematyka                  

jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi prowadzonymi na UEW                          

we wskazanych w § 2 pkt. 1 dyscyplinach, publikowane w latach 2019-2021                        

przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, których autorzy               

są pracownikami UEW i na podstawie złożonych oświadczeń zostali uwzględnieni                 

w liczbie N w danej dyscyplinie naukowej” 

 

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Finansowaniem mogą być również objęte monografie nie kwalifikujące się                         

do wskazanej w pkt 1 dyscyplin w liczbie do 5 w okresie 2019-2021.                            

Decyzje w tym zakresie podejmuje Prorektor ds. nauki i współpracy                                    z 

zagranicą UEW.  
 

§ 2 

Pozostałe zapisy Zarządzenia nie ulegają zmianie. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 4 

Tekst jednolity jest załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 

                                

Rektor 

 

 

                                                                                           

                                                                                               prof. dr  hab. Andrzej Kaleta 
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Tekst jednolity na podstawie: 

Zarządzenia Rektora nr 11/2019 z dnia 1 marca 2019 roku 

Zarządzenia Rektora nr 151/2020 z dnia 11 września 2020 roku 

 

 

§ 1 

1. Z budżetu Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu finansowane są: 

1) monografie naukowe o objętości do 10 arkuszy wydawniczych stanowiące: 

osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym, główne osiągnięcie                        

w postępowaniu o nadanie tytułu profesora lub naukowe monografie okolicznościowe 

i jubileuszowe, publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, których autorzy są pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu (dalej UEW) i na podstawie złożonych oświadczeń zostali uwzględnieni 

w liczbie N w danej dyscyplinie naukowej. 

2) monografie naukowe o objętości do 6 arkuszy wydawniczych, których tematyka                  

jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi prowadzonymi na UEW                          

we wskazanych w § 2 pkt. 1 dyscyplinach, publikowane w latach 2019-2021                        

przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, których autorzy               

są pracownikami UEW i na podstawie złożonych oświadczeń zostali uwzględnieni                 

w liczbie N w danej dyscyplinie naukowej 

2. Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone 

zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona aparatem naukowym. 

 

§ 2 

1. Finansowanie obejmuje się do 50 monografii w dyscyplinie ekonomia i finanse, do 

50 monografii w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, do 10 monografii w dyscyplinie 

nauki chemiczne oraz do 10 monografii w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. O 

kwalifikacji monografii do określonej dyscypliny decyduje Redaktor Naczelny 

Wydawnictwa UEW. 

2. Finansowaniem mogą być również objęte monografie nie kwalifikujące się do wskazanej 

w pkt 1 dyscyplin w liczbie do 5 w okresie 2019-2021. Decyzje w tym zakresie podejmuje 

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UEW.  

3. O kolejności finansowania decyduje data złożenia monografii do Wydawnictwa UEW. 
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§ 3 

Gdy objętość monografii, o których mowa w § 1, przekracza wymienione wielkości, pozostała 

część finansowana jest ze środków wskazanych przez Autora. 

 

§ 4 

Warunkiem  opublikowania  monografii,  o  których  mowa  w  § 1,  jest  zgromadzenie  pełnej  

kwoty środków finansowych niezbędnych na opłacenie całkowitych  kosztów związanych z 

wydaniem monografii. 

 

§ 5 

Pracownik ma prawo do jednorazowego finansowania określonej w § 1 pkt. 1 kategorii 

monografii i do nie więcej niż 2 slotów publikacyjnych dotyczących monografii, o których 

mowa w § 2 pkt. 1. 

 

§ 6 

Czasopisma naukowe są finansowane z przychodów z tytułu opłat wnoszonych przez autorów 

za opublikowanie artykułu. 

 

§ 7 

W sytuacjach szczególnie uzasadnionych Rektor może podjąć inną decyzję, niż ustalenia, 

o których mowa  wyżej. 

 

§ 8 

Traci moc  Zarządzenie  nr  3/2018  Rektora  Uniwersytetu  Ekonomicznego we  Wrocławiu z 

dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie finansowania monografii  i czasopism publikowanych 

przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 


