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Fundusz korekty językowej prac  „proofreading”  

 
 
 

Szanowni Państwo, 
 

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Warszawski Uniwersytet Medyczny rozszerza 

zakres wspierania działań mających na celu ułatwienie działalności publikacyjnej. Dotychczas 

finansowo wspierany był etap publikowania prac w prestiżowych czasopismach naukowych. Obecnie  

rozpoczynamy  wspieranie  wcześniejszych  etapów  tworzenia publikacji.  W  tym celu z rezerwy 

Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii uruchomiliśmy  fundusz korekty językowej prac  tzw.   

proofreadingu, w maksymalnej wysokości  5000 zł/pracę.  

 Wkrótce, w miarę dostępności  funduszy,  planujemy  uruchomienie wsparcia  wykonywania 

analiz statystycznych prac naukowych.  

 

Poniżej przedstawiamy zasady i kryteria uzyskania dofinansowania funduszu proofreadingu  

Dofinansowanie może zostać przyznane  na  prace spełniające następujące kryteria: 

• planowane do publikacji w czasopiśmie uzyskującym minimum 70 punktów w wykazie 
czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 roku, 

• których autorzy, pracownicy WUM zaliczeni są w WUM do liczby N, lub studenci Szkół 
Doktorskich WUM, którzy wyrażą zgodę na rozliczenie prac  przez WUM,  

• zostaną przyjęte do druku w ciągu 6 miesięcy od przyznania środków, 

• Wnioskodawca (Autor korespondujący) może ubiegać o kolejne dofinansowanie po  
rozliczeniu  (na podstawie faktury lub umowy zlecenia)  dokonania korekty językowej   
poprzedniej pracy. 

 

Jednocześnie chciałbym poinformować, że przed uzyskaniem  wsparcia z ww. funduszu, Kierownik  

jednostki,  w której zatrudniony jest autor korespondując zobowiązuje się do dopilnowania publikacji 

pracy,  a w przypadku  braku publikacji  w  czasopiśmie o punktacji MNSzW >70 pkt  ciągu 6 miesięcy 

od przyznania  dofinansowania wyraża zgodę na  automatyczne pokrycie kosztów ze środków 

statutowych  jednostki. 

 

Procedura oceny i składania wniosków o przyznanie środków z funduszu  
1. Wniosek o przyznanie dofinansowania należy skierować do Prorektora ds. Nauki i Transferu 

Technologii. 
2. Z wnioskiem może wystąpić autor korespondencyjny.  
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3. Wniosek musi zostać zatwierdzony przez Kierownika jednostki,  w której zatrudniony jest autor 
korespondencyjny.  

 
 

4. W treści wniosku należy zawrzeć następujące informacje: 
 

• nazwę czasopisma,  w której planowana jest publikacja wraz z punktami z listy MNiSzW,  

• nazwiska autorów pracy oraz wskazanie autorów, którzy rozliczą daną pracę w WUM, 

• orientacyjną  cenę  proofreadingu, 

• wskazania odpowiedniej  Rady  Dyscyplin  Naukowych.  
 

5. Wskazanie przez Wnioskodawcę  firmy/osoby  wykonującej korekty językowej (Dział Nauki 

WUM  może pomóc w dokonaniu wyboru).  

6. Decyzję w sprawie przyznania dofinasowania podejmuje Prorektor ds. Nauki i Transferu 
Technologii  po przedstawieniu  pozytywnej opinii  odpowiedniej  Rady Dyscyplin Naukowych.  

7. Rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie przedstawienia:  

•  Pisemnego  potwierdzenia  przyjęcia artykułu do druku. 

• faktury lub umowy zlecenia za wykonania proofreading 
 

Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej w formie skanu wysłanego na adres: 
prorektor.ds.nauki@wum.edu.pl  

Ewentualne pytania należy kierować do Działu Nauki aen@wum.edu.pl 

 

W 2020 roku planowane jest dofinasowania 20 wniosków (pula może zostać zwiększona w zależności 

od dostępności środków). 

 

Decyzje o dofinasowaniu będą sukcesywnie  podawane do publicznej wiadomości na stronie: 

 http://pnitt.wum.edu.pl/ i przekazane do Wnioskodawców. 

 

Jednocześnie przypominam,  że w WUM  z sukcesem już działa fundusz wspierający 

wysokiej jakości publikacje. 
 

Poniżej przedstawione są zasady i kryteria uzyskania dofinansowania. 

Dofinansowanie mogą uzyskać prace spełniające następujące kryteria: 

• przyjęte do druku,  

• publikowane w czasopiśmie uzyskującym minimum 100 punktów w wykazie czasopism 
naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 roku, 

• co do których autorzy, pracownicy zaliczani do liczby N w WUM lub studenci Szkół Doktorskich 
WUM, wyrażą zgodę na ich rozliczenie przez WUM w trakcie ewaluacji, 

• które nie mogą być sfinansowane ze środków zewnętrznych (np. uzyskiwanych w ramach 
projektów). 

Publikacje będące efektem badań wieloośrodkowych mogą uzyskać częściowe dofinansowanie, 
odpowiadające wkładowi autorów reprezentujących WUM. 
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Procedura składania wniosków: 
 
 
Wniosek o przyznanie dofinansowania należy skierować do Prorektora ds. Nauki i Transferu 
Technologii. W treści wniosku należy odnieść się do ww. kryteriów, w tym zawrzeć następujące 
informacje: 

• tytuł pracy, nazwę czasopisma wraz z punktami z listy MNiSzW,  

• informację o przyjęciu pracy do druku (wskazane jest dołączenie kopii faktury wystawionej 
na Warszawski Uniwersytet Medyczny), 

• nazwiska autorów pracy oraz wskazanie autorów, którzy rozliczą daną pracę w WUM, 

• informację o braku możliwości sfinansowania pracy ze środków zewnętrznych. 
 
 

 
Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej w formie skanu wysłanego na adres: 
prorektor.ds.nauki@wum.edu.pl  

Ewentualne pytania należy kierować do Działu Nauki aen@wum.edu.pl 

 

 

 

 

 

     

                                               Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk 
                                           Prorektor 

                                            ds. Nauki i Transferu Technologii 
                                                       /podpis elektroniczny / 
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