
Zarządzenie nr 80 /2019 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 28 października 2019 roku 
 
 

w sprawie składania oświadczeń upoważniających Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do 
wykazania osiągnięd naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni 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.), w związku z art. 265 ust. 5, 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) oraz § 2 ust. 1 Uchwały nr 
3/2013/2014 Senatu Uniwersytetu z dnia 11.10.2013 r. w sprawie zasad gromadzenia 
księgozbioru w Bibliotece Głównej niniejszym zarządzam, co następuje:  

 
§ 1 

 
1. W związku z koniecznością dostosowania bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie do wymagao zawartych w Rozporządzenie Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności 

naukowej zobowiązuję wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie do złożenia oświadczeo upoważniających Uniwersytet Przyrodniczy w 

Lublinie do wykazania osiągnięd w procesie ewaluacji Uczelni ze wskazaniem dyscypliny 

naukowej, do której kwalifikują dane osiągnięcia.  

2. Osiągnięciami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie osiągnięcia naukowe objęte ewaluacją 

jednostek naukowych, a w szczególności: artykuły naukowe i monografie naukowe, rozdziały w 

monografiach naukowych oraz recenzowane materiały z konferencji indeksowane w bazie Web 

of Science oraz własnośd przemysłowa (patenty, wzory użytkowe) opublikowane lub uzyskane w 

okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

3. Dane osiągnięcie naukowe może byd wykazane przez autora tylko raz i tylko w ramach jednej 

dyscypliny naukowej.  

4. Oświadczenia sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego  

zarządzenia należy złożyd do przewodniczącego odpowiedniej dyscypliny naukowej, w terminie 

14 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia.  

5. Nadzór nad procesem składania oświadczeo sprawują Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych 

we współpracy z Biurem Ewaluacji i Stopni Naukowych oraz Oddziałem Informacji Naukowej. 

 
§ 2 

 

1. Od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia pracownicy reprezentujący dwie dyscypliny 

naukowe mają obowiązek złożyd oświadczenie według wzoru określonego w zał. nr 3. 

Oświadczenie należy złożyd w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej podczas 

zgłaszania pracy do zarejestrowania w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. 
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2. Złożenie ww. oświadczenia jest warunkiem zarejestrowania osiągnięcia naukowego  

w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

3. Od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia osiągnięcia naukowe pracowników 

reprezentujących jedną dyscyplinę naukową będą rejestrowane w Bibliografii Publikacji 

Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na podstawie zgłoszenia na 

dotychczasowych zasadach oraz w oparciu o oświadczenie według wzoru nr 1, złożone 

jednorazowo na cały okres objęty ewaluacją.  

4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 jest ważne w 

odniesieniu do całego okresu objętego ewaluacją oraz w zakresie osiągnięd powstałych przed 

dniem rozwiązania stosunku pracy i upoważnia Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do 

wykazania w procesie ewaluacji osiągnięd byłego pracownika.  

 

§ 3 

1. Złożenie oświadczeo upoważniających Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania 

osiągnięd naukowych w procesie ewaluacji jest warunkiem uwzględnienia tych osiągnięd w 

ocenie okresowej pracownika oraz ocenie jednostki.  

2. Do bazy Bibliografii Publikacji Pracowników UP w Lublinie nie będą wprowadzane publikacje bez 

pełnych danych bibliograficznych. 

 

§ 4  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Rektor 

 

/-/ Prof. dr hab. Zygmunt Litwioczuk 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


