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Oświadczenie upoważniające do wykazania osiągnięć naukowych/artystycznych  

w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej 

 

Kraków, dnia………………………….  

……………….  

tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko 

……………….  

Numer ORCID  

 

Ja,  ………………….., zgodnie  z  art.  265  ust.  13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) upoważniam Uniwersytet 

Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie do wykazania na potrzeby ewaluacji 

jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 moich następujących osiągnięć  

naukowych/artystycznych1 w ramach dyscyplin naukowych/artystycznych2: 

 

1) dyscyplina:…………………………………… 

Lp. Osiągnięcie naukowe/artystyczne3 

1.  

2.  

…  

 

2) dyscyplina:……………………………………… 

Lp. Osiągnięcie naukowe/artystyczne 

1.  

2.  

…  

  

Oświadczam, że osiągnięcia te powstały w związku z prowadzeniem przeze mnie działalności 

naukowej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie4. 

 

 

…………………….. 

           podpis  

Przyjmuję do wiadomości…………………………. 5  

(podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Dyscypliny/Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju Dyscypliny) 

 

Przyjmuję do wiadomości………………………….  

(podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Dyscypliny/Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju Dyscypliny) 
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Przyjmuję do wiadomości……………………………….. 

(podpis i pieczęć Dyrektora Instytutu/Dyrektora Szkoły Doktorskiej) 

1- Dotyczy:  publikacji  naukowych powstałych  w okresie zatrudnienia lub kształcenia w UP,  przyznanych patentów  na wynalazki i praw 
ochronny na wzory użytkowe, osiągnięć artystycznych powstałych w okresie zatrudnienia lub kształcenia w UP,  a także  osiągnięć 

artystycznych powstałych bez związku z zatrudnieniem lub kształceniem w UP, pod warunkiem iż nie udzielono upoważnienia innemu 

podmiotowi podlegającemu ewaluacji.   
2- Osiągnięcia można wykazać tylko w dyscyplinie lub dyscyplinach zadeklarowanych w oświadczeniu o dyscyplinach. 
3- Należy wykazać osiągnięcia uzyskane w okresie od daty ostatniego złożonego oświadczenia.  
4- Wskazana część oświadczenia dotyczy artykułów i monografii naukowych oraz przyznanych patentów na wynalazki i praw ochronnych  na 
wzory użytkowe. Nie dotyczy osiągnięć artystycznych. 
5- W przypadku wyboru dwóch dyscyplin  wymagany jest podpis Przewodniczącego Rady Dyscypliny/Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju 

Dyscypliny obu wybranych dyscyplin 
 

Pouczenia: 

1) Zgodnie  z  art.  265  ust.  12  ustawy,  na  potrzeby  ewaluacji  osiągnięcia  jednej  osoby  mogą  być  wykazywane w ramach nie 
więcej niż 2 dyscyplin, przy czym dane osiągnięcie może być wykazane przez osobę będącą jego  autorem tylko raz i tylko w ramach 

jednej dyscypliny. 

2) Zgodnie z art. 265  ust. 6 ustawy, należy wskazać te osiągnięcia, które powstały w związku z zatrudnieniem w UP lub odbywaniem 
kształcenia w Szkole Doktorskiej UP. 

3) Zgodnie z art. 265 ust. 7. ustawy  ewaluacją obejmuje się także osiągnięcia artystyczne, które powstały bez związku z zatrudnieniem 

lub odbywaniem kształcenia w podmiocie 
4) Oświadczenie składa się raz w roku kalendarzowym, nie później niż do 30 listopada lub 2 tygodnie przed zakończeniem stosunku pracy 

w UP albo zmiany stanowiska na nieobejmujące prowadzenia działalności naukowej, a w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej – 

2 tygodnie przed zakończeniem kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym. Prorektor ds. Nauki może wyznaczyć dodatkowy termin 
złożenia oświadczenia. 

 


