
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  
nr R.0211.11.2021 z dnia 1 marca 2021roku 

  
Kraków, dnia .................................r. 

  

Imię i nazwisko:     
Numer ORCID:     
Tytuł / stopień naukowy:     
Stanowisko:     
Wymiar czasu pracy:     

  
 
Rektor  
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

 
  

Oświadczenie pracownika o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej  
Ja, ................................................................................., zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 85, z późn.zm.) oświadczam, że prowadzę 
działalność naukową 1 / biorę udział w prowadzeniu działalności naukowej 2 w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie w następujących dyscyplinach naukowych 3:  
  

L.p.  Dziedzina nauki  Dyscyplina naukowa  Procent czasu pracy 4  
1.      ................. %  

2.      ................. %  

  
 
 

  ................................................  
Podpis  

 
 
 
 
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 Uczelni;  

 oświadczenie można zmienić nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia złożenia niniejszego oświadczenia.   
Zgodnie z art. 343 ust. 8 ustawy, dana osoba może wskazać łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w 
których jest zatrudniona.   
Zgodnie z art. 343 ust. 9 ustawy, oświadczenie należy złożyć biorąc pod uwagę ostatnio uzyskany stopień naukowy lub tytuł 
profesora, lub aktualny dorobek naukowy.  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
[1] Dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym.   
[2] Dotyczy pracowników biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej, pełniących funkcje pomocnicze w stosunku do 
osób prowadzących działalność naukową i nieposiadających własnych (samodzielnych) osiągnięć naukowych.  
[3] Należy wskazać jedną lub dwie dyscypliny naukowe.  
[4] Udział czasu pracy wyrażony w procentach związany z prowadzeniem działalności naukowej w danej dyscyplinie/dyscyplinach 
naukowych. Suma udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w danej dyscyplinie/dyscyplinach 
powinna wynosić dla pracowników badawczych lub pracowników badawczo dydaktycznych 100%, natomiast dla pracowników 
biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej, pełniących funkcje pomocnicze w stosunku do osób prowadzących 
działalność naukową i nieposiadających własnych (samodzielnych) osiągnięć naukowych 100% lub 0%.  

 
 


