
 Załącznik nr 4 do Regulaminu szkoły doktorskiej 

 
 

Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć  
naukowych lub artystycznych doktoranta na potrzeby ewaluacji jakości działalności 

naukowej lub artystycznej  
  
 

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

 
 

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

.................................................. 
(Numer albumu) 

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

 
 
 
Ja niżej podpisany, ...................................................................................................., zgodnie z 

art. 265 ust. 13 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) 
upoważniam do wykazania na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej moich osiągnięć 
naukowych lub artystycznych z lat 20…..-20….. w ramach dyscypliny naukowej lub artystycznej 
 
............................................................................................................................................. 

(Nazwa dyscypliny naukowej lub artystycznej) 

 
przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgodnie z wykazem zamieszczonym w 
załączniku do niniejszego oświadczenia. 
 
Oświadczam, że moje osiągnięcia naukowe z lat 20.…. - 20.…., wskazane zgodnie z wykazem 
zamieszczonym w załączniku do niniejszego oświadczenia, powstały w związku z odbywaniem 
kształcenia w szkole doktorskiej w uniwersytecie.  
 

.................................................. 
(czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenia: 
Zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy, na potrzeby ewaluacji osiągnięcia jednej osoby mogą być wykazywane w ramach dyscypliny, w której 
przygotowywana jest rozprawa doktorska. 
 
 



 
 
 

Załącznik do oświadczenia upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta na potrzeby ewaluacji 
jakości działalności naukowej 

 
 

Wykaz osiągnięć naukowych przypisanych do dyscypliny naukowej 
 

................................................................................................................................................................... 
(Nazwa dyscypliny naukowej) 

 
1) Artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych 
materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie 
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanym dalej 
„wykazem czasopism”: 
..................................................................................................................................................... 
2) Artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie 
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania 
kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami 
nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2154): 
..................................................................................................................................................... 
3) Monografie naukowe, redakcje naukowe takich monografii i autorstwa rozdziałów w 
takich monografiach wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie sporządzonym 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 
2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), zwanym dalej 
„wykazem wydawnictw”, redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich 
monografiach: 
..................................................................................................................................................... 
4) Monografie naukowe wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie 
wydawnictw, o którym mowa w pkt 3), redakcji naukowych takich monografii i autorstwa 
rozdziałów w takich monografiach: 
..................................................................................................................................................... 
5) Udzielone patenty na wynalazki: 
..................................................................................................................................................... 
6) Udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

.................................................. 
(czytelny podpis) 

 

 

 

 

 



 

Wykaz osiągnięć artystycznych przypisanych do dyscypliny naukowej 
 

................................................................................................................................................................... 
(Nazwa dyscypliny artystycznej) 

 

 

 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

.................................................. 

(czytelny podpis) 

 
 


