
 

Zarządzenie nr 80/2018/2019 
Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie 

z dnia 11 września 2019 roku 
w sprawie oświadczeń upoważniających Akademię Ignatianum w Krakowie do wykazania 

osiągnięć naukowych pracownika  w ramach poszczególnych dyscyplin w procesie 
ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2020 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 roku poz. 1668, z późn. zm.) oraz w związku z art. 265 ust. 5, 6, 12, 13 i art. 343 
ust. 7, 8 ww. ustawy oraz art. 219 ust. 10, 11 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669), 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Wszyscy pracownicy Akademii Ignatianum w Krakowie (zwanej dalej „Uczelnią”) prowadzący 

działalność naukową lub biorący udział w prowadzeniu działalności naukowej zobowiązani są 
do składania oświadczenia upoważniającego Uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych 
pracownika w ramach poszczególnych dyscyplin w procesie ewaluacji jakości działalności 
naukowej za lata 2017-2020. 

2. Osiągnięcia jednej osoby mogą być wskazane 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. 

3. Należy wskazać te osiągnięcia, które powstały w związku z zatrudnieniem w Uczelni.  
4. Osiągnięcia można wykazywać tylko w dyscyplinach, które są uwzględnione w oświadczeniu 

danego pracownika o dziedzinie i dyscyplinie naukowej. 
5. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 2. 

Oświadczenia upoważniające Uczelnię do wykazania osiągnięć pracownika w procesie 
ewaluacji jakości działalności naukowej powinny być złożone nie później niż do 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej lub na dwa tygodnie 
przed terminem zakończenia stosunku pracy w Uczelni. Rektor Uczelni może ustalić odmienne 
terminy składania ww. oświadczeń.  
 

§ 3. 
W przypadku rozwiązania stosunku pracy oświadczenie jest ważne w odniesieniu do okresu 

objętego ewaluacją oraz w zakresie osiągnięć powstałych przed dniem rozwiązania stosunku pracy 
i upoważnia Akademię Ignatianum w Krakowie do parametryzowania osiągnięć byłego pracownika. 
 

§ 4. 
1. Zobowiązuję Dziekanów Wydziałów do zebrania oświadczeń w terminach wynikających z §2, 

a następnie do niezwłocznego przekazania kompletu oświadczeń do Działu Nauczania 
Akademii Ignatianum w Krakowie. 

2. Po otrzymaniu oświadczeń Dział Nauczania wprowadza informacje do systemu. 
3. Oryginały oświadczeń upoważniających Uczelnię do wykazania osiągnięć pracownika w 

procesie ewaluacji jakości działalności naukowej Uczelni są przechowywane w Dziale 
Nauczania Akademii Ignatianum w Krakowie. 

 
§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
 
 

        Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ  
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie  

Kraków, dnia 11 września 2019 r.  



 

Oświadczenie upoważniające Akademię Ignatianum w Krakowie do zaliczenia osiągnięć w jednej dyscyplinie  
w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2020 stanowiące Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
nr 80/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2019 r.  

 

 
Oświadczenie upoważniające Akademię Ignatianum w Krakowie do wykazania osiągnięć 

naukowych w jednej dyscyplinie w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej  
za lata 2017-2020  

 
Kraków, .…………………….. 

Miejscowość, data 

 
 
…………………………  
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) upoważniam Akademię Ignatianum  
w Krakowie do wykazania na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-
2020 moich, wyszczególnionych w załączniku, osiągnięć naukowych w ramach 
zadeklarowanej przeze mnie dyscypliny naukowej**. 
 
 
Oświadczam, że osiągnięcia te powstały w związku z prowadzeniem przeze mnie działalności 
naukowej w Akademii Ignatianum w Krakowie. 

 
 
 

…………………………… 
Podpis 

 
 
 
 
 

*  Należy podać, jeśli pracownik posiada numer ORCID. 
**Dyscypliny wskazane w niniejszym oświadczeniu nie mogą być inne niż wskazane w oświadczeniu złożonym na podstawie 
art. 343 ust. 7 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668). 

 
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 lub odbywaniem kształcenia 
w podmiocie, w którym składa się niniejsze oświadczenie.  

3) Osiągnięcia można wykazywać tylko w dyscyplinie, która jest uwzględniona w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o 
którym mowa w art. 343 ust. 7.  

4) Oświadczenie to powinno zostać złożone nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji jakości 
działalności naukowej lub przed zakończeniem stosunku pracy w danym podmiocie. 

 

 



 

Oświadczenie upoważniające Akademię Ignatianum w Krakowie do zaliczenia osiągnięć w dwóch dyscyplinach 
w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2020 stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia 
nr 80/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2019 r.  

 

Oświadczenie upoważniające Akademię Ignatianum w Krakowie do wykazania osiągnięć 
naukowych w dwóch dyscyplinach w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej  

za lata 2017-2020  
 

 
Kraków, ………………………. 

Miejscowość, data 

 
…………………………  
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) upoważniam Akademię Ignatianum  
w Krakowie do wykazania na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-
2020 moich, wyszczególnionych w załączniku, osiągnięć naukowych w ramach 
zadeklarowanych przeze mnie dyscyplin naukowych**: 
 

1. ……………………………………………………………, 
 

2. ……………………………………………………………. 
 

Oświadczam, że osiągnięcia te powstały w związku z prowadzeniem przeze mnie działalności 
naukowej w Akademii Ignatianum w Krakowie. 

 
 

…………………………… 
Podpis 

 
 
 

*  Należy podać, jeśli pracownik posiada numer ORCID. 
**Dyscypliny wskazane w niniejszym oświadczeniu nie mogą być inne niż wskazane w oświadczeniu złożonym na podstawie 
art. 343 ust. 7 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668). 

 

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 lub odbywaniem kształcenia 
w podmiocie, w którym składa się niniejsze oświadczenie.  

3) Osiągnięcia można wykazywać tylko w dyscyplinie, która jest uwzględniona w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o 
którym mowa w art. 343 ust. 7.  

4) Oświadczenie to powinno zostać złożone nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji jakości 
działalności naukowej lub przed zakończeniem stosunku pracy w danym podmiocie. 

 


