Zarządzenie nr 7/2017
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 6 lutego 2017 roku
w sprawie: pokrycia kosztów wydania prac awansowych i innych prac ukazujących się
w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
1. Wprowadzam na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu następujące zasady
pokrywania przez Uczelnię kosztów wydania prac ukazujących się w Wydawnictwie UEP:
1) Uczelnia pokrywa ze środków ogólnouczelnianych całkowity koszt wydania przez
Wydawnictwo UEP:
 prac dydaktycznych, z tym że honoraria autorskie pokrywane są w przypadku
podręczników do objętości 15 arkuszy autorskich, a w przypadku prac z serii
„Materiały Dydaktyczne” do objętości 10 arkuszy,
 jednego numeru Debiutów Ekonomicznych w danym roku kalendarzowym,
 informatorów zatwierdzonych przez władze UEP;
2) Uczelnia pokrywa ze środków ogólnouczelnianych koszt wydania prac awansowych
(tj. do postępowania habilitacyjnego i tzw. książek profesorskich) do objętości 20
arkuszy autorskich. Koszt wydania nadwyżki objętości pracy powyżej 20 arkuszy
autorskich pokrywa wnioskodawca ze wskazanych przez siebie środków; muszą to być
środki inne niż ogólnouczelniane;
3) w przypadku prac jednego autora ze środków ogólnouczelnianych może być pokryty:
 koszt tylko dwóch recenzji pracy planowanej do postępowania habilitacyjnego,
 koszt tylko jednej recenzji w przypadku tzw. książki profesorskiej.
W przypadku złożenia przez tego samego autora nowej pracy awansowej
w postępowaniu na ten sam stopień naukowy albo tytuł naukowy, Uczelnia nie pokrywa
kosztów recenzji;
4) koszt wydania monografii innych niż prace awansowe, musi być pokryty przez
wnioskodawcę ze środków innych niż ogólnouczelniane. Źródło finansowania wydania
pracy zobowiązany jest wskazać wnioskodawca.
2. Decyzję o ewentualnym obniżeniu lub zwolnieniu z obowiązku odpłatności za wydanie
monografii podejmuje Rektor.
3. Wysokość wynagrodzenia autorskiego za prace wydawane przez Wydawnictwo
UEPokreśla odrębne zarządzenie rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
4. Zasady finansowania wskazane w ust. 1 mają zastosowanie do wszystkich prac, odnośnie
których wniosek o wydanie został zatwierdzony przez Komitet Redakcyjny UEP po dniu
wejścia w życie Zarządzenia.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania.
REKTOR
(prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP)

