
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 72 /2018 Rektora UJK 

 

 

Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie 

 

 

………..........................,......................... 
(Miejscowość, data) 

 

 

.................................................. 
(Imię i nazwisko) 

.................................................. 
(Numer pesel/numer paszportu

*
) 

.................................................. 
(Numer ORCID) 

.................................................. 
(Tytuł/stopień naukowy) 

.................................................. 
(Stanowisko) 

.................................................. 
(Wymiar czasu pracy) 

 

 

Ja, ...................................................................................................., zgodnie z art. 343 ust. 7 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oświadczam, że 

prowadzę działalność naukową / biorę udział w prowadzeniu działalności naukowej
1
 w 

Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w następujących dyscyplinach naukowych 

lub artystycznych
2
: 

 

 

1) .......................................................................................................... 
3
, ……………… %

4
 

(Nazwa dyscypliny naukowej lub artystycznej) 

 

2) .........................................................................................................., ……………….. %
4
 

(Nazwa dyscypliny naukowej lub artystycznej) 

 

.................................................. 
(Podpis) 

 
1 - niepotrzebne skreślić. 
2 - należy wskazać jedną lub dwie dyscypliny naukowe lub artystyczne. 
3 - do pierwszej ze wskazanych dyscyplin domyślnie będą przyporządkowywane osiągnięcia naukowe lub artystyczne w systemie 

teleinformatycznym MNiSW (rozwiązanie to służy uproszczeniu procedury uzupełniania danych w systemie, przypisanie każdego 
osiągnięcia będzie można zmienić z osobna). 
4 Udział czasu pracy wyrażony w % związanej z prowadzeniem działalności naukowej w danej dyscyplinie/dyscyplinach naukowych lub 

artystycznych. Suma udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w danej dyscyplinie/dyscyplinach naukowych 
lub artystycznych nie może przekroczyć 100%. 

 

Pouczenia: 
Zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy: 

- oświadczenie mogą złożyć jedynie osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej, 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy w danym podmiocie. 
- oświadczenie można zmienić nie wcześniej, niż po upływie 2 lat od dnia złożenia niniejszego oświadczenia. 

Zgodnie z art. 343 ust. 8 ustawy, osoba może wskazać łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których złożono 
niniejsze oświadczenie. 

Zgodnie z art. 343 ust. 9 ustawy, oświadczenie należy złożyć biorąc pod uwagę ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie 

sztuki lub tytuł profesora, lub aktualny dorobek naukowy lub artystyczny. 
 
* dotyczy obcokrajowców 


