Regulamin wydawania prac doktorskich
w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

1. Rozprawa doktorska może zostać przyjęta do publikacji w formie monografii naukowej pod
warunkiem spełnienia określonych kryteriów:
a) treść – publikacja złożona do wydania powinna stanowić wersję dysertacji doktorskiej
(informacja będzie zawarta w publikacji) dostosowaną do wymogów edycyjnych Wydawnictwa
UE oraz spełniać wymogi monografii naukowej;
b) tytuł – dokonanie zmiany tytułu dysertacji na tytuł publikacji książkowej (prezentowany
na okładce książki powinien być zwięzły i syntetyczny);
c) oryginalność tekstu – kwestie dotyczące praw autorskich określają zapisy umowy wydawniczej,
zawieranej pomiędzy autorem a Wydawnictwem UE. Pierwszeństwo publikacji posiada
Uniwersytet; prawo do wydania pracy doktorskiej przysługuje jednostce naukowej przez
okres 6 miesięcy od dnia jej obrony, bez wynagrodzenia dla Autora;
Wydawnictwo UE stosuje zasady etyki publikacyjnej, dostępne na stronie internetowej:
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/zasady-etyczne.html
d) objętość – tekst składany w Wydawnictwie do recenzji nie powinien przekraczać objętości
10 arkuszy wydawniczych (1 arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami). Umownie
można przyjąć objętość 200-220 stron standardowego maszynopisu;
e) finansowanie – zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów procesu
wydawniczego. Wydawnictwo UE wykona kalkulację kosztów wydania monografii.
Biuro Badań i Projektów Naukowych udziela informacji na temat możliwości ubiegania się
o środki będące w dyspozycji Uniwersytetu.
2. Proces wydawniczy podlega poniższym zasadom:
a) autor dokonuje zgłoszenia propozycji wydania monografii naukowej na podstawie rozprawy
doktorskiej w Wydawnictwie UE (wniosek do Planu Wydawniczego lub pismo o wprowadzenie
aneksem do Planu);
b) o wydanie monografii na podstawie rozprawy doktorskiej mogą się ubiegać autorzy
wyróżnionych prac po uzyskaniu stopnia doktora, nadanego przez właściwy Komitet Naukowy.
c) o możliwość wyróżnienia pracy poprzez jej publikację w formie monografii może wnioskować
recenzent, a także Komisja Doktorska w trakcie posiedzenia;
d) wyboru recenzenta wydawniczego monografii dokonuje Komitet Redakcyjny Uniwersytetu
na podstawie złożonej inicjatywy autorskiej. Komitet może skorzystać z propozycji
recenzentów, ma również prawo wyboru innego recenzenta niż osoby wskazane w inicjatywie;
e) ostatecznej kwalifikacji przyjęcia monografii do publikacji dokonuje recenzent wydawniczy;
f) uzyskanie pozytywnej recenzji wydawniczej jest warunkiem złożenia tekstu pracy do wydania
– po dokonaniu zmian w treści, jeśli zostały one zasugerowane przez recenzenta.
3. Wydawnictwo uczelniane zapewnia Autorowi:
a) redakcję językową tekstu oraz elementów ilustracyjnych wraz z korektą,
b) skład komputerowy,
c) projekt okładki,
d) druk i oprawę egzemplarzy.
4. Liczba egzemplarzy autorskich zostanie określona w umowie wydawniczej.
5. Po zakończeniu procesu wydawniczego książki zostaną przekazane do dystrybucji, w wersji
papierowej i elektronicznej.

