
M O N I T O R

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 216/2021

ZARZĄDZENIE NR ROP-0102-4/21

PROREKTORA DS. NAUKI I KADR

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia zasad składania przez pracowników i doktorantów KUL oświadczeń
upoważniających do wykazania osiągnięć naukowych w ramach

poszczególnych dyscyplin naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej
za lata 2017-2021

Na podstawie art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.  j.  Dz. U. z 2021 r.  poz.  478), dalej „ustawa” oraz § 29 ust. 1 i 5 Statutu Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Pracownicy KUL prowadzący działalność naukową oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej KUL są

zobowiązani  do  złożenia  oświadczeń  upoważniających  Uniwersytet  do  wykazania  osiągnięć
naukowych  w  ramach  poszczególnych  dyscyplin  naukowych,  na  potrzeby  ewaluacji  jakości
działalności naukowej, o których mowa w art. 265 ust. 13 ustawy. Wzory oświadczeń określają
załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

2. Oświadczenie dotyczące danego osiągnięcia naukowego można złożyć tylko w jednym podmiocie
i tylko w jednej dyscyplinie.

3. Oświadczenia,  o  których mowa w ust.  1  należy  składać  w sekretariacie  właściwego wydziału
stosownie do reprezentowanych dyscyplin naukowych lub artystycznych.

4. Pracownik reprezentujący więcej niż jedną dyscyplinę naukową składa oświadczenie w jednostce
właściwej dla swojej dyscypliny wiodącej. Sekretariat tej jednostki przekazuje kopię oświadczenia
do instytutu właściwego dla dyscypliny dodatkowej.

5. Zmiana dziedziny lub dyscypliny, w zakresie której pracownik prowadzi działalność naukową lub
bierze udział w jej prowadzeniu, powoduje konieczność korekty oświadczenia, o którym mowa w
ust. 1.

§ 2
1. Oświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 należy po raz pierwszy złożyć do dnia 10 maja 2021 r.,

za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia oświadczenia.

1



2. Kolejne  oświadczenie  należy  złożyć  do  dnia  20  grudnia  2021  r.  lub  w  momencie  ustania
zatrudnienia w Uniwersytecie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. nauki i kadr:
s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
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Załącznik nr 1 

……………………………………… ……………………, dnia ……………………
imię i nazwisko

………………………………………
wydział/jednostka organizacyjna

………………………………………
nr ORCID

Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika
w ewaluacji jakości działalności naukowej

Zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t. j.  Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  478)  upoważniam  do  wykazania  na  potrzeby  ewaluacji  jakości
działalności  naukowej  za  lata  2017-2021 moich  następujących osiągnięć  naukowych w ramach
dyscyplin:

1) …………………..…..………………….. - wykaz osiągnięć w załączniku1 nr 1,
(nazwa dyscypliny)

2) ……………………………………….…. - wykaz osiągnięć w załączniku nr 2,
(nazwa dyscypliny)

przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Oświadczam,  że  osiągnięcia  te  powstały  w związku  z  prowadzeniem przeze  mnie  działalności
naukowej w wyżej wymienionym podmiocie.

…………………………………………………
podpis składającego oświadczenie

1 Załącznik należy przygotować stosownie do zaleceń danego instytutu, w szczególności przy wykorzystaniu danych 
o osiągnięciach zawartych na e-KUL. 



Załącznik nr 2 

……………………………………… ……………………, dnia ……………………
imię i nazwisko

………………………………………
wydział/jednostka organizacyjna

………………………………………
nr ORCID

Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć
w ewaluacji jakości działalności naukowej

(doktorant)

Zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  478)  upoważniam do  wykazania  na  potrzeby  ewaluacji  jakości  działalności
naukowej za lata 2017-2021 moich następujących osiągnięć naukowych w ramach dyscypliny naukowej:

 …………………..…..………………….. - wykaz osiągnięć w załączniku2,
(nazwa dyscypliny)

przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Oświadczam, że osiągnięcia te powstały w związku z kształceniem w szkole doktorskiej prowadzonej
przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Oświadczam, że nie składałem oświadczenia określonego w art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478). 

…………………………………………………
podpis składającego oświadczenie

2 Załącznik należy przygotować stosownie do zaleceń danego instytutu, w szczególności przy wykorzystaniu danych 
o osiągnięciach zawartych na e-KUL. 
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