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ZARZĄDZENIE NR 12/2014
REKTORA
UNIERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 28.02.2014 r.

w sprawie: finansowania wydawnictw Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ustalam następujące zasady finansowania wydawnictw UR:
§1

Koszty wydania habilitacji i prac na stopień profesorski oraz podręczników
akademickich w oprawie miękkiej w całości mogą być pokrywane ze środków
przeznaczonych na działalność Wydawnictwa UR. Wprowadzenie kolorowego materiału
ilustracyjnego do książki lub wykonanie oprawy twardej wymaga dofinansowania.
§2

Pozostałe monografie, prace zbiorowe i czasopisma naukowe w 60% muszą
być
dofinansowane. Dofinansowanie może pochodzić ze środków jednostki pozyskiwanych
z prowadzenia studiów podyplomowych, badań własnych, statutowych lub innych źródeł.
Ich objętość nie powinna przekroczyć 25 ark. wyd. Przekroczenie limitu objętości wymaga
zgody Rektora i pokrycia w 100% kosztów przekroczenia.
§3

Koszt wydania innych wydawnictw, np. informatorów, wydawnictw okolicznościowych,
jubileuszowych, materiałów na konferencje, w 100% pokrywa zleceniodawca.
§4

Poza Wydawnictwem UR pod szyldem Uniwersytetu Rzeszowskiego( z wykorzystaniem logo
UR ) ze środków finansowych pochodzących spoza UR mogą być wydawane publikacje
wyłącznie za zgodą Rektora UR po przedstawieniu opinii Dziekana i Dyrektora Instytutu oraz
po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej i wpisaniu do ewidencji w Wydawnictwie UR.
§5

Honorarium przysługuje tylko autorom i redaktorom książek, które są w całości finansowane
spoza budżetu UR lub przy wydaniu drugim, gdy książka po uwzględnieniu wypłaty
honorarium przyniesie zysk.
§6

Autorzy prac oryginalnych otrzymują po 20 egzemplarzy swoich książek, a autorzy artykułów
i redaktorzy prac zbiorowych po 1 egzemplarzu. Autorzy i redaktorzy naukowi mogą też
nabywać swoje książki do celów promocyjnych z 25% rabatem. Egzemplarze okazowe,
autorskie i koszty udzielonego rabatu obciążają Wydawnictwo UR.

§7

Obowiązuje „ Tabela wynagrodzeń za prace redakcyjne”, która stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§8

Zarządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 01.03.2014 r.
§9

Traci moc Zarządzenie Rektora UR nr 3/2010 z dnia 28.01.2010 roku w sprawie finansowania
wydawnictw Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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