
 
Procedura finansowania 

 
PUBLIKACJI ARTYKUŁU NAUKOWEGO 

 
ze środków Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

do dnia 31 grudnia 2021 roku 
 

1. Niniejsza procedura określa zasady ubiegania się o pokrycie przez Akademię Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu kosztów publikacji artykułu naukowego.  
 

2. Procedura w okresie od dnia opublikowania do dnia 31 grudnia 2021 i wprowadzona jest w 
celu skutecznego i efektywnego zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na 
utrzymanie potencjału badawczego Uczelni.  
 

3. O pokrycie kosztów artykułu naukowego, może ubiegać się osoba będąca pracownikiem 
Akademii, zatrudniona w Uczelni, jako podstawowym miejscu pracy lub osoba będąca 
studentem studiów doktoranckich lub Szkoły Doktorskiej AWF, która jest autorem lub 
współautorem artykułu naukowego. Wniosek należy złożyć na piśmie do Przewodniczącego 
Rady Kolegium Naukowego, według wzoru stanowiącego Załączniki nr 3 do niniejszych 
procedury.  
 

4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3 powinien zawierać w szczególności:  

 Informacje, odnośnie osoby wnioskującej,  

 tytuł artykułu naukowego będącego przedmiotem wniosku,  

 informacje, odnośnie autorstwa lub współautorstwa artykułu,  

 opis bibliograficzny czasopisma naukowego, w którym planowana jest publikacja artykułu.  
 

5. Wniosek powinien zawierać dodatkowo akceptację opiekuna naukowego lub kierownika 
projektu badawczego, w ramach którego przygotowywany jest artykuł, w przypadku, gdy 
składany jest przez osobę nie będącą samodzielnym pracownikiem naukowym. 
  
Do wniosku, o którym mowa w pkt. 3 należy dołączyć dokument potwierdzający weryfikację 
czasopisma przez Ośrodek Informacji Naukowej Akademii, zawierający informacje odnośnie 
rzetelności czasopisma oraz posiadanego Impact Factor (IF), a także potwierdzenie 
zamieszczenia czasopisma w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki 
(MEiN) w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze 
fizycznej.  
Za uzyskanie opinii odpowiada osoba wnioskująca.  

6.  

 Dopuszcza się finansowanie publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie, które nie 
posiada współczynnika Impact Factor (IF), ale stanowi istotne znaczenie do ewaluacji 
jednostki.  

 Dopuszcza się również publikację artykułu w czasopiśmie spoza dziedziny nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej, gdy czasopismo 
posiada IF oraz 100 lub więcej punktów w ocenie MEiN. 
 

 
7. Decyzję o zasadności pokrycia kosztów publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie 

naukowym podejmuje Przewodniczący Rady Kolegium Naukowego. 
 

8. Po przyjęciu publikacji do druku, osoba wnioskująca o pokrycie koszów, zobowiązana jest 
dostarczyć oryginał faktury i wniosku do dr hab. Eugenii Murawskiej-Ciałowicz, prof. AWF - 
Zakład Fizjologii i Biochemii (budynek P-3, p.207). 


