Uchwała nr 187/XII/2017
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie finansowania opracowań naukowych ze środków
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Na podstawie § 73 ust. 2 Statutu UWr i rozdziału V Zarządzenia nr 146/2012 Rektora
UWr z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu
Wrocławskiego uchwala się, co następuje:
§1
1. Z przeznaczonych na ten cel w planie rzeczowo-finansowym środków finansowych Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WPAE) mogą być finansowane
koszty publikacji opracowań naukowych afiliowanych na WPAE.
2. Finansowanie może pokryć tylko koszty publikacji spełniających wymogi uchwały Rady
Wydziału w sprawie kryteriów i trybu oceny nauczycieli akademickich na WPAE.
3. Publikacja opracowań naukowych lub innych może być finansowana (współfinansowana) z
uprzednio pozyskanych środków zewnętrznych.
§2
1. Ze środków WPAE, o których mowa w § 1 ust. 1, finansowane są w całości koszty publikacji
kolejnych czterech, zaplanowanych w roku kalendarzowym, zeszytów (numerów) następujących
tytułów czasopism naukowych:
1. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem,
2. Przegląd Prawa i Administracji,
3. Acta Universitatis Wratislaviensis, Seria Prawo,
4. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne,
5. Wrocławskie Studia Erazmiańskie,
6. Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze,
7. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego,
8. Kwartalnik Naukowy Prawo mediów elektronicznych
9. Ekonomia - Wroclaw Economic Review.
2. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1, uzależnione jest od uprzedniego przedstawienia
przez redaktora naczelnego, uzgodnionego z dziekanem i właściwym wydawnictwem, planu
podwyższenia oceny ministerialnej czasopisma oraz prawidłowej realizacji tego planu. Z
warunku tego zwolnione jest czasopismo „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” w
przypadku co najmniej utrzymania oceny ministerialnej obowiązującej w dniu wejścia w życie
niniejszej uchwały.
3. Finansowaniu w całości ze środków, o których mowa w § 1 ust. 1, podlegają koszty publikacji
monografii, podręczników, i rozdziałów w pracach zbiorowych wydawanych w seriach „Emonografie” oraz w ramach „E-publikacji”, a także cztery kolejne, zaplanowane w roku
kalendarzowym, zeszyty (numery) wydziałowych „E-czasopism”, o ile zostaną spełnione wymogi
przewidziane odpowiednio w § 1 ust. 2 lub § 2 ust. 2.
§3
1. Wysokość finansowania wydania rozpraw doktorskich nie może przekraczać kosztów
publikacji 10 arkuszy wydawniczych, w ramach e-monografii.
2. Złożenie do publikacji opracowań naukowych doktorantów i innych osób może nastąpić po
uzyskaniu pozytywnej pisemnej opinii opiekuna naukowego, promotora lub samodzielnego
pracownika WPAE wskazanego przez Wydziałowy Zespół Wydawniczy.
3. Z zastrzeżeniem ust. 1 w przypadku przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
promotor może zawnioskować o pokrycie przez Wydział kosztów publikacji rozprawy doktorskiej
w ramach e-Publikacji lub w postaci papierowej w renomowanym wydawnictwie naukowym.

Wniosek może zostać złożony do protokołu w trakcie posiedzenia komisji doktorskiej lub
pisemnie.
§4
1. Plan publikacji finansowanych ze środków WPAE sporządza Wydziałowy Zespół Wydawniczy
na podstawie wniosków zgłoszonych przez zainteresowanych w terminie określonym w
zarządzeniu dziekana. Wnioski zgłoszone po terminie mogą być rozpatrywane tylko w
przypadku wyasygnowania w trakcie roku dodatkowych środków przeznaczonych na
finansowanie publikacji.
2. Na wniosek Wydziałowego Zespołu Wydawniczego ostateczną decyzję o wysokości
finansowania publikacji umieszczonych w planie podejmuje dziekan po przedłożeniu kosztorysu
przygotowanego przez wydawcę.
§5
1. Powołuje się Zespół ds. wsparcia publikacji na liście A MNiSW („Zespół listy A”), w skład
którego wchodzą nauczyciele akademiccy, którzy opublikowali co najmniej jeden artykuł
naukowy w czasopiśmie znajdującym się w części A listy MNiSW. Przewodniczącego Zespołu
powołuje dziekan.
2. Członkowie Zespołu udzielają konsultacji oraz porad zainteresowanym nauczycielom
akademickim i doktorantom zamierzającym zgłosić artykuł naukowy do publikacji w czasopiśmie
znajdującym się w części A listy MNiSW.
§6
1. Ze środków WPAE pokrywane są koszty korekty językowej opracowania naukowego w języku
obcym, jeżeli zostało uprzednio skonsultowane w członkiem Zespołu listy A oraz jeśli następnie
zostanie zgłoszone do publikacji zwłaszcza w czasopiśmie znajdującym się w części A listy
MNiSW.
2. Korekta językowa dokonywana jest przez jednego z korektorów wskazanych przez dziekana,
po zatwierdzeniu przez dziekana wstępnej wyceny korekty pracy nad tekstem.
§7
Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie również do przypadków finansowania
publikacji, w szczególności czasopism, wydawanych na podstawie porozumień zawartych z
innymi podmiotami.
§8
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 2 ust. 2, który wchodzi w życie w
terminie trzech miesięcy od dnia jej podjęcia.
2. Traci moc Uchwała nr 165/XII/2014 Rady WPAE UWr z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie
finansowania publikacji ze środków Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego.
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