Załącznik 1B

Bydgoszcz, ……………….………......... r.
…………………………………………………….
imię i nazwisko

…………………………………..……….
numer ORCID

Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie
osoby prowadzącej działalność naukową w dwóch dyscyplinach
Zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
oświadczam, że prowadzę działalność naukową na Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego w następujących dziedzinach i dyscyplinach naukowych/ artystycznych*:

1) dziedzina: ……………………..…………..….….….….……………………,

dyscyplina: ……………………..…………..….….….….…………………..;

2) dziedzina: ……………………..……..………….…..….….…….….….….…,
dyscyplina: ………………………………..………..……..……..…..………..

……………………………………………
podpis

* niepotrzebne skreślić
Do pierwszej ze wskazanych dyscyplin będą domyślnie przyporządkowywane osiągnięcia naukowe
w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Zmianę kolejności
wskazanych dyscyplin można dokonać w dowolnym czasie. Jeśli osiągnięcie naukowe należy do drugiej
dyscypliny, należy skorygować przypisanie osiągnięcia do dyscypliny w systemie POL-on.
Klasyfikację dyscyplin naukowych oraz artystycznych określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych.
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USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
art. 343 ust. 7 Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu
działalności naukowej nie częściej niż raz na 2 lata składa rektorowi […], oświadczenie o dziedzinie
i dyscyplinie, którą reprezentuje.
art. 343 ust. 8. Osoba, o której mowa w ust. 7, może reprezentować łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny
we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniona.
art. 343 ust. 9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się, biorąc pod uwagę: 1) ostatnio
uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora lub 2) aktualny dorobek
naukowy lub artystyczny.
art. 343 ust. 10. Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 7,
w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym
został zatrudniony.

Informacje o zatrudnieniu – wypełnia pracownik
zatrudnienie na stanowisku: badawczo-dydaktycznym / badawczym / dydaktycznym
okres zatrudnienia: od ………………………………………………
wymiar zatrudnienia: cały etat / etat cząstkowy w wymiarze …………………………………
data złożenia poprzedniego oświadczenia: …………………………………………

