
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 49/2018 
Rektora Politechniki Koszalińskiej 

z dnia 19 listopada 2018 r.  
w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej  
lub artystycznej reprezentowanej przez osobę prowadzącą działalność naukową  

lub biorącą udział w prowadzeniu działalności naukowej w Politechnice Koszalińskiej 
na potrzeby ewaluacji działalności naukowej 

 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy art. 265 ust. 4, 5, 13 oraz art. 343 ust. 7-10 z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), art. 219 
ust. 10-11 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje.  

§ 1 
1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Politechnice Koszalińskiej w ramach stosunku 
pracy w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, o których jest mowa  
w art. 114 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), zobowiązani są do złożenia oświadczeń: 

1) o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Dodatkowo należy wypełnić 
oświadczenie o prowadzeniu działalności naukowej. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 2 do zarządzenia; 

2) upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność 
naukową. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 ust. 1, składa się dziekanom  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2018 r. 
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 ust. 2, składa się dziekanom  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. 

§ 2 
1. Nadzór nad składaniem oświadczeń, o których mowa w § 1 pkt 1, sprawują dziekani. 
2. Dziekani zobowiązani są do sporządzenia wykazu nauczycieli akademickich, o których 

mowa w § 1 pkt 1, w podziale na dyscypliny osób prowadzących działalność naukową 
oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu. Wykaz należy przygotować osobno dla 
każdej z dyscyplin. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4. 

§ 3 
Zobowiązuje się dziekanów do przekazania wykazu, o którym mowa w § 2 pkt 2, do Działu 
Nauki do dnia 10 grudnia 2018 r. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

          R E K T O R  

 

  prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal 


