Uchwała nr 44/XII/2019
Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie finansowania opracowań naukowych ze środków
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Na podstawie § 38 ust. 1 Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z
dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego postanawia
się, co następuje.
§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
1. Ze środków WPAE finansowane są:
a) koszty publikacji czasopism naukowych, otrzymujących według obowiązującego wykazu
co najmniej 20 pkt;
b) koszty publikacji czasopism naukowych, ubiegających się o wpisanie do takiego wykazu
z punktacją na poziomie co najmniej 20 pkt, jeśli fakt ubiegania się o wpis został potwierdzony
odpowiednimi dokumentami;
c) koszty publikacji monografii, uzyskujących według obowiązujących zasad ewaluacji
jakości działalności naukowej co najmniej 100 pkt, których redaktorem, autorem lub
współautorem jest pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, jeśli wszyscy redaktorzy, autorzy i
współautorzy zatrudnieni na Uniwersytecie Wrocławskim złożyli wszelkie wymagane prawem
oświadczenia, niezbędne na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, a publikacja
zawiera się w dyscyplinach nauki prawne lub ekonomia i finanse.
2. Przepis § 2 ust. 1 lit. c ma odpowiednie zastosowanie do osoby, która odbywała
kształcenie w szkole doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i przygotowywała rozprawę
doktorską w dyscyplinie naukowej nauki prawne lub ekonomia i finanse. W przypadku prac
doktorskich warunkiem uzyskania finansowania jest wyróżnienie rozprawy.
§3
1. Na podstawie zgłaszanych wniosków, plan publikacji finansowanych ze środków WPAE
sporządza wydziałowy zespół wydawniczy.
2. Na wniosek wydziałowego zespołu wydawniczego, ostateczną decyzję o wysokości
finansowania publikacji, umieszczonych w planie podejmuje dziekan po przedłożeniu kosztorysu
przygotowanego przez wydawcę.
§4
1. Powołuje się zespół ds. wsparcia publikacji zagranicznych (zespół), w skład którego
wchodzą nauczyciele akademiccy, którzy opublikowali co najmniej dwa artykuły naukowe w
czasopiśmie zagranicznym powyżej 70 pkt zgodnie z obowiązującym wykazem czasopism
MNiSW, artykuły naukowe w czasopiśmie powyżej 20 pkt według wykazu obowiązującego do
końca 2018 r. albo monografie o punktacji na poziomie 300 pkt.
2. Członkowie zespołu udzielają niezbędnych konsultacji oraz porad zainteresowanym
nauczycielom akademickim i doktorantom, zamierzającym zgłosić artykuł naukowy do publikacji
w czasopiśmie zagranicznym, znajdującym się na obowiązującym wykazie czasopism MNiSW
oraz udzielają rekomendacji na potrzeby finansowania kosztów korekty językowej i tłumaczenia
opracowań naukowych.

3. Przewodniczącego Zespołu powołuje dziekan. W przypadku złożenia przez autora
opracowania naukowego wniosku o udzielenie rekomendacji, o której mowa w § 5 ust. 1 oraz
ust. 3 lit. b, przewodniczący zespołu wskazuje zajmującego się sprawą członka zespołu.
§5
1. Ze środków WPAE pokrywane są koszty korekty językowej opracowania naukowego w
języku obcym, jeżeli uzyskało uprzednią rekomendację członka zespołu ds. wsparcia publikacji
zagranicznych uzyskaną zgodnie z § 6.
2. Korekta językowa dokonywana jest przez korektora wskazanego przez wnioskodawcę,
po zatwierdzeniu przez dziekana wstępnej wyceny jej kosztów.
3. Ze środków WPAE pokryte mogą zostać koszty tłumaczenia opracowania naukowego na
język obcy, jednak tylko gdy:
a) zostanie ono skierowane do publikacji jako monografia uzyskująca 300 pkt według
obowiązującego wykazu wydawnictw naukowych lub artykuł w czasopiśmie punktowanym na
poziomie co najmniej 70 pkt według obowiązującego wykazu oraz
b) wnioskodawca uzyskał uprzednią rekomendację dwóch członków zespołu ds. wsparcia
publikacji zagranicznych.
§6
1. Osoba ubiegająca się o pokrycie kosztów korekty językowej lub tłumaczenia artykułu
naukowego zobowiązana jest uzyskać od upoważnionego pracownika biblioteki wydziałowej
mailowe potwierdzenie liczby punktów zgodnie z obowiązującymi zasadami ewaluacji jakości
działalności naukowej przypisanych czasopismu, do którego artykuł ma zostać skierowany.
2. Wniosek o udzielenie rekomendacji członka zespołu kieruje się drogą mailową do
przewodniczącego zespołu, załączając do niego potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1.
3. Wniosek o pokrycie kosztów kierowany jest mailowo do prodziekana ds. badań
naukowych i współpracy międzynarodowej, wraz z uzyskanymi zgodnie z ust. 2
rekomendacjami członków zespołu ds. wsparcia publikacji zagranicznych oraz – w przypadku
artykułu naukowego – razem z potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 1. Prodziekan ds. badań
naukowych i współpracy międzynarodowej ocenia wniosek i przekazuje go dziekanowi razem ze
swoją rekomendacją. Wniosek niekompletny nie podlega rozpatrzeniu.
4. Osoba wnioskująca o pokrycie kosztów korekty językowej lub tłumaczenia zobowiązana
jest przekazać na adres mailowy prodziekana ds. badań naukowych i współpracy
międzynarodowej potwierdzenie przedłożenia opracowania naukowego do deklarowanego
wydawnictwa lub czasopisma. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje pozostawieniem bez
rozpatrzenia kolejnego wniosku tej osoby o pokrycie kosztów korekty językowej lub
tłumaczenia.
5. Lista osób wchodzących w skład zespołu ds. wsparcia publikacji zagranicznych oraz
dane kontaktowe pracownika biblioteki wydziałowej, o którym mowa w ust. 1, publikowane są
na stronie prawo.uni.wroc.pl, w zakładce „Działalność naukowa”.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§8
Traci moc 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.
Przewodniczący Rady Dyscyplin Naukowych
Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
prof. dr hab. Karol Kiczka

