75.0200.146.2020
Zarządzenie nr 152
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 23 grudnia 2020 roku
w sprawie: składania przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oświadczenia
o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub
artystycznej, oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Jagielloński do
zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
(liczba N) i oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Jagielloński do
wykazania osiągnięć naukowych pracownika na potrzeby ewaluacji jakości
działalności naukowej
Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 265 ust. 5 i 13 oraz art. 343 ust. 7 i 8 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85,
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzący działalność naukową i pracownik
Uniwersytetu Jagiellońskiego biorący udział w prowadzeniu działalności naukowej na
Uniwersytecie Jagiellońskim nie częściej niż raz na 2 lata składa Rektorowi UJ
oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje. Wzór oświadczenia określa
załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Pracownik UJ, będący pracownikiem również innych podmiotów, może reprezentować
łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniony.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się biorąc pod uwagę:
1) ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora lub
2) aktualny dorobek naukowy lub artystyczny.
4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, musi być poprzedzone uzyskaniem przez
pracownika elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID, zgodnie z zasadami
określonymi w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie obowiązku
uzyskania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID i jego zarejestrowania
w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5. Nowo zatrudniony pracownik UJ składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie
14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został
zatrudniony.
6. W przypadku podjęcia przez pracownika UJ decyzji o zmianie dyscypliny oświadczenie
składa się niezwłocznie.
§2
1. Pracownik UJ prowadzący działalność naukową składa Rektorowi UJ:
1) oświadczenie upoważniające Uniwersytet Jagielloński do zaliczenia do liczby
pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N);

2) oświadczenie upoważniające Uniwersytet Jagielloński do wykazania osiągnięć
pracownika na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, przy czym
osiągnięcia mogą być wykazywane w ramach nie więcej niż dwóch dyscyplin.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, pracownik UJ prowadzący działalność naukową
może złożyć tylko w jednym podmiocie i wyłącznie w dyscyplinach wskazanych
w oświadczeniu o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki oraz dyscyplinie naukowej
lub artystycznej.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, pracownik UJ składa według wzoru określonego
w załączniku nr 2 do zarządzenia, z zastrzeżeniem § 3.
§3
1. Pracownik UJ prowadzący działalność naukową, który do dnia wejścia w życie zarządzenia
złożył oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, według wzoru określonego
w dotychczas obowiązujących przepisach, składa Rektorowi UJ wyłącznie oświadczenie
upoważniające Uniwersytet Jagielloński do wykazania jego osiągnięć na potrzeby
ewaluacji jakości działalności naukowej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3
do zarządzenia.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pracownik UJ składa w terminie do dnia
31 stycznia 2021 roku.
§4
1. Nowo zatrudniony pracownik UJ składa oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1,
w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku,
w którym został zatrudniony.
2. W przypadku podjęcia przez pracownika decyzji o zmianie dyscypliny naukowej w ramach
zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N),
oświadczenie składa się niezwłocznie.
§5
1. Dziekan lub dyrektor/kierownik jednostki poza-, międzywydziałowej, jako kierownik
jednostki organizacyjnej UJ prowadzącej działalność naukową, jest zobowiązany do:
1) terminowego zebrania oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 1 oraz
w § 3 ust. 1;
2) terminowego wprowadzenia informacji do systemu SAP;
3) przechowywania i archiwizacji oświadczeń.
2. Dziekan lub dyrektor/kierownik jednostki poza-, międzywydziałowej, jako kierownik
jednostki organizacyjnej UJ prowadzącej działalność naukową, oraz Przewodniczący Rad
Dyscyplin, są zobowiązani do:
1) zweryfikowania poprawności danych zawartych w oświadczeniach;
2) zainicjowania dokonania koniecznych korekt w składanych oświadczeniach;
3) potwierdzenia oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, własnoręcznym podpisem.
§6
1. W celu zapewnienia obsługi w zakresie przygotowania i zbierania oświadczeń, o których
mowa w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 1, w systemie SAP wprowadzono aplikację ZHR_HZD1_DS.
2. Do oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie, o którym mowa w § 1 ust. 1, podstawowe dane
pracownika generowane są z systemu SAP. Pracownik jednostki organizacyjnej UJ
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prowadzącej działalność naukową wyznaczony przez kierownika tej jednostki, zwany dalej
„pracownikiem jednostki organizacyjnej UJ prowadzącej działalność naukową”, drukuje
z systemu SAP oświadczenia, a następnie przekazuje je niezwłocznie nowo zatrudnionym
pracownikom prowadzącym działalność naukową i biorącym udział w prowadzeniu
działalności naukowej do uzupełnienia i złożenia podpisu. Pracownik składający
oświadczenie zobowiązany jest uzupełnić w oświadczeniu datę, dziedzinę i dyscyplinę oraz
procentowy udział czasu pracy w każdej deklarowanej dyscyplinie.
Po zebraniu uzupełnionych i podpisanych oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie, pracownik
jednostki organizacyjnej UJ prowadzącej działalność naukową wprowadza niezwłocznie
informacje do aplikacji ZHR_HZD1_DS, a następnie zapisuje wszystkie dane w systemie
SAP. Na podstawie wprowadzonych danych możliwe będzie wygenerowanie oświadczenia
w sprawie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową.
Do oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, generowane są podstawowe dane pracownika
oraz dyscypliny, które zostały zadeklarowane w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie.
Pracownik jednostki organizacyjnej UJ prowadzącej działalność naukową drukuje
z systemu SAP oświadczenia, a następnie przekazuje je niezwłocznie pracownikom
prowadzącym działalność naukową do uzupełnienia i złożenia podpisu. Pracownik
zobowiązany jest uzupełnić w oświadczeniu datę, wskazać dyscyplinę lub dyscypliny,
w których upoważnia podmiot do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących
działalność naukową, a następnie przedłożyć do weryfikacji kierownikowi jednostki
organizacyjnej UJ prowadzącej działalność naukową.
Po weryfikacji, a następnie akceptacji oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, przez
kierownika jednostki organizacyjnej UJ prowadzącej działalność naukową, oświadczenie
przedkładane jest za pośrednictwem Biura Prorektora ds. Badań Naukowych do weryfikacji
Przewodniczącemu właściwej Rady Dyscypliny. Przewodniczący właściwej Rady
Dyscypliny akceptuje oświadczenie albo zwraca oświadczenie pracownikowi z sugestią
zmiany wybranej dyscypliny. W przypadku dalszych wątpliwości co do zasadności wyboru
danej dyscypliny ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor UJ w porozumieniu
z kierownikiem jednostki naukowej UJ oraz Przewodniczącym właściwej Rady
Dyscypliny.
Po zebraniu uzupełnionych i podpisanych oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1,
pracownik jednostki organizacyjnej UJ prowadzącej działalność naukową wprowadza
informacje do aplikacji ZHR_HZD1_DS, a następnie pracownik Biura Prorektora
ds. Badań Naukowych zapisuje wszystkie dane w systemie SAP.
Do oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, generowane są podstawowe dane
pracownika z systemu SAP, jak również dziedzina i dyscyplina na podstawie
zadeklarowanych dyscyplin w oświadczeniu o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie.
Pracownik jednostki organizacyjnej UJ prowadzącej działalność naukową drukuje
z systemu SAP oświadczenia, a następnie przekazuje je niezwłocznie pracownikom
prowadzącym działalność naukową do uzupełnienia daty i złożenia podpisu.
Po zebraniu uzupełnionych i podpisanych oświadczeń, pracownik jednostki organizacyjnej
UJ prowadzącej działalność naukową wprowadza na ich podstawie informacje do aplikacji
ZHR_HZD1_DS, a następnie pracownik Biura Prorektora ds. Badań Naukowych zapisuje
wszystkie dane w systemie SAP.
Pracownik jednostki organizacyjnej UJ prowadzącej działalność naukową zobowiązany jest
posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia do obsługi
aplikacji ZHR_HZD1_DS. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych można
uzyskać na zasadach określonych w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim. Uprawnienia do
obsługi aplikacji można uzyskać po wypełnieniu odpowiedniego formularza pobranego ze
strony internetowej Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ. W formularzu,

w polu „Inne uprawnienia niż wymienione powyżej”, należy wpisać kod transakcji
ZHR_HZD1_DS oraz nazwę jednostki organizacyjnej. Po dokonaniu weryfikacji dostępu
do danych osobowych Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych nadaje uprawnienia
do obsługi aplikacji ZHR_HZD1_DS.
10. Na podstawie danych wprowadzonych do systemu SAP Biuro Analiz Instytucjonalnych
i Raportowania we współpracy z Działem Nauki Collegium Medicum wprowadza
i aktualizuje dane dotyczące oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i ust. 4, w Systemie
Informacji o Nauce POL-on.
§7
1. Traci moc zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 listopada 2018 roku
w sprawie składania przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oświadczenia
o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz oświadczenia
w sprawie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
(liczba N).
2. Traci moc zarządzenie nr 2 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium
Medicum z 7 lutego 2017 roku w sprawie składania przez pracownika Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Collegium Medicum oświadczenia upoważniającego jednostkę naukową
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum do zaliczenia do liczby osób
zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, na potrzeby
wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową i ustalenia algorytmu
podziału przyznanych środków.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 152 Rektora UJ z dnia 23 grudnia 2020 r.

Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki oraz dyscyplinie naukowej
lub artystycznej*
Kraków, …………………………..
(data podpisania oświadczenia)
Imię i nazwisko oraz tytuł/stopień naukowy
Numer osobowy w systemie SAP
Numer ORCID

Ja, ……………………………., zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oświadczam, że reprezentuję
na Uniwersytecie Jagiellońskim następujące dziedziny nauki lub sztuki i dyscypliny naukowe lub
artystyczne**:
1) dziedzina: ……………………………
dyscyplina: ………………………….

…%

2) dziedzina: ……………………………
dyscyplina: ………………………….

…%
Suma:

100 %

….……………………….
podpis

*Zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oświadczenie zobowiązana jest złożyć osoba prowadząca
działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej.
**Należy wskazać jedną lub dwie dyscypliny według klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych,
stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818). Do pierwszej ze wskazanych dyscyplin będą
domyślnie przyporządkowywane osiągnięcia naukowe w systemie teleinformatycznym MNiSW. Zmiany kolejności wskazanych
dyscyplin oraz przypisania poszczególnych osiągnięć będzie można dokonać w każdym czasie.
Każdej wskazanej w oświadczeniu dyscyplinie należy przypisać procentowy udział czasu pracy. Procentowy udział w dyscyplinie
musi sumować się do 100%. Informacje o udziale czasu pracy w dyscyplinie należy podać z dokładnością do ¼, w związku z czym
możliwe są opcje: 50/50, 75/25 oraz 100/00.
Pouczenia:
1) zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oświadczenie składa się nie częściej niż raz na dwa lata;
2) zgodnie z art. 343 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, można wskazać łącznie nie więcej niż
2 dyscypliny naukowe lub artystyczne we wszystkich podmiotach, w których osoba jest zatrudniona;
3) zgodnie z art. 343 ust. 9 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oświadczenie należy złożyć biorąc pod uwagę ostatnio
uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora lub aktualny dorobek naukowy lub artystyczny.
4) zgodnie z art. 343 ust. 10 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nowo zatrudniony pracownik jest zobowiązany złożyć
oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony.

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I DYSCYPLIN NAUKOWYCH ORAZ DYSCYPLIN
ARTYSTYCZNYCH (załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych – Dz. U. z 2018 r. poz. 1818)

Lp.

Dziedzina nauki/sztuki

1

Dziedzina nauk
humanistycznych

2

Dziedzina nauk inżynieryjnotechnicznych

3

Dziedzina nauk medycznych i
nauk o zdrowiu

4

Dziedzina nauk rolniczych

5

Dziedzina nauk społecznych

6

Dziedzina nauk ścisłych
i przyrodniczych

7

Dziedzina nauk teologicznych

8

Dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa/artystyczna
archeologia
filozofia
historia
językoznawstwo
literaturoznawstwo
nauki o kulturze i religii
nauki o sztuce
architektura i urbanistyka
automatyka, elektronika i elektrotechnika
informatyka techniczna i telekomunikacja
inżynieria biomedyczna
inżynieria chemiczna
inżynieria lądowa i transport
inżynieria materiałowa
inżynieria mechaniczna
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
nauki farmaceutyczne
nauki medyczne
nauki o kulturze fizycznej
nauki o zdrowiu
nauki leśne
rolnictwo i ogrodnictwo
technologia żywności i żywienia
weterynaria
zootechnika i rybactwo
ekonomia i finanse
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
nauki o bezpieczeństwie
nauki o komunikacji społecznej i mediach
nauki o polityce i administracji
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki prawne
nauki socjologiczne
pedagogika
prawo kanoniczne
psychologia
astronomia
informatyka
matematyka
nauki biologiczne
nauki chemiczne
nauki fizyczne
nauki o Ziemi i środowisku
nauki teologiczne
sztuki filmowe i teatralne
sztuki muzyczne
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 152 Rektora UJ z dnia 23 grudnia 2020 r.

Oświadczenie upoważniające Uniwersytet Jagielloński do zaliczenia do liczby pracowników
prowadzących działalność naukową (liczba N) oraz do wykazania osiągnięć pracownika
na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej
Kraków, ………………..
(data podpisania oświadczenia)
Imię i nazwisko oraz tytuł/stopień naukowy
Numer osobowy w systemie SAP
Numer ORCID

Ja, ………………………………., zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) upoważniam Uniwersytet
Jagielloński do zaliczenia mnie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
w następujących dyscyplinach naukowych lub artystycznych*:
1) …………………

[ ] TAK

[ ] NIE

2) …………………

[ ] TAK

[ ] NIE

Jednocześnie, po zapoznaniu się z treścią art. 265 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, wyrażam zgodę na zaliczenie mojego dorobku naukowego afiliowanego
do Uniwersytetu Jagiellońskiego, do osiągnięć uwzględnionych w ewaluacji jakości działalności
naukowej w wyżej wymienionych dyscyplinach za właściwy okres.
………………………………
podpis

………………………………
Podpis kierownika
jednostki organizacyjnej UJ
prowadzącej działalność naukową

………………………………
Podpis Przewodniczącego
Rady Dyscypliny
(dyscyplina 1)

………………………………
Podpis Przewodniczącego
Rady Dyscypliny
(dyscyplina 2)

*dyscypliny wskazane w niniejszym oświadczeniu nie mogą być inne niż te wskazane w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie, złożonym
na podstawie art. 343 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (należy wskazać te same lub jedną z nich)
Pouczenia:
Zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
1) oświadczenie zobowiązane są złożyć osoby prowadzące działalność naukową, zatrudnione na podstawie stosunku pracy w danym
podmiocie (nie składają osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej);
2) oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym pracownik
został zatrudniony;
3) w przypadku zmiany dyscypliny naukowej lub artystycznej oświadczenie składa się niezwłocznie;
4) oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach naukowych lub artystycznych.
Zgodnie z art. 265 ust. 12 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 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.
Zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce osoba, której osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji,
składa oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin, o których mowa
w art. 343 ust. 7 i 8.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 152 Rektora UJ z dnia 23 grudnia 2020 r.

Oświadczenie upoważniające Uniwersytet Jagielloński do wykazania osiągnięć pracownika
na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej (w przypadku wskazania dwóch
dyscyplin)

Kraków, ……….…..……………….
(data podpisania oświadczenia)
Imię i nazwisko oraz tytuł/stopień naukowy
Numer osobowy w systemie SAP
Numer ORCID
Dyscyplina naukowa*
Dyscyplina naukowa*

Ja, ……………………………………………………………., zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn.
zm.) upoważniam Uniwersytet Jagielloński do wykazania na potrzeby ewaluacji jakości
działalności naukowej za właściwy okres mojego dorobku naukowego afiliowanego do Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w ramach następujących dyscyplin:
1) …………………..…..…………………………………………………..………………………...
(nazwa dyscypliny naukowej)*

2) ……………………………………….……………………………………………….…….…….
(nazwa dyscypliny naukowej)*

….…………………
podpis

*dyscyplina wskazana w oświadczeniu w sprawie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N)

Pouczenia:
1. Zgodnie z art. 265 ust. 12 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 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 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, należy wskazać te osiągnięcia, które
powstały w związku z zatrudnieniem lub odbywaniem kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim.
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 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
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 Uniwersytecie Jagiellońskim.

