
Zarządzenie nr 29 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 24 lutego 2022 roku 

w sprawie składania oświadczeń upoważniających  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  

do wykazania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników i doktorantów Szkoły 

Doktorskiej na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych od roku 2022 

Na podstawie art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki 

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

(Dz. U. poz. 392, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Osiągnięcia naukowe i artystyczne powstałe od 2022 r. w związku z zatrudnieniem 

lub odbywaniem kształcenia w Szkole Doktorskiej w ZUT wykazuje się na potrzeby ewaluacji 

jakości działalności naukowej. 

2. W ewaluacji dyscypliny uwzględnia się: 

1) osiągnięcia naukowe: 

a) publikacje naukowe (artykuły i monografie), jeżeli ich treść wpisuje się w tę dyscyplinę, 

b) przyznane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa 

hodowców do odmian roślin, jeżeli są one wynikiem działalności naukowej prowadzonej 

w ZUT i wpisują się w tę dyscyplinę; 

2) osiągnięcia artystyczne określone w załączniku do rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 

2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. 

§ 2. 

1. Pracownicy prowadzący działalność naukową zobowiązani są do składania oświadczeń 

upoważniających ZUT do wykazania ich osiągnięć na potrzeby ewaluacji, zwanych dalej 

oświadczeniami, w ramach dyscyplin wskazanych w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Na potrzeby ewaluacji osiągnięcia jednego pracownika mogą być wskazywane w ramach 

nie więcej niż dwóch dyscyplin. 



3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, składają oświadczenia za pośrednictwem właściwego 

przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej, który potwierdza w systemie panel2.zut.edu.pl 

złożenie podpisanego oświadczenia. 

4. Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej przekazuje podpisane oświadczenia do Działu 

Nauki. Pracownik Działu Nauki potwierdza w systemie panel2.zut.edu.pl wpłynięcie 

oświadczenia. 

5. W przypadku dyscyplin, dla których nie została powołana Rada Dyscypliny Naukowej, 

oświadczenia składa się za pośrednictwem prorektora ds. nauki. 

§ 3. 

1. Oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1, składają również doktoranci Szkoły Doktorskiej 

w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska albo w jednej z dyscyplin 

zawierających się w dziedzinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska. 

2. Doktoranci Szkoły Doktorskiej, w uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły Doktorskiej, składają 

oświadczenia za pośrednictwem odpowiedniego przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej. 

§ 4. 

1. Oświadczenia generuje się w systemie panel2.zut.edu.pl. 

2. Oświadczenia należy złożyć w terminie 21 dni od momentu zakończenia opisu bibliograficznego 

przez pracownika Biblioteki Głównej ZUT lub po potwierdzeniu osiągnięcia artystycznego przez 

przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej, lub po wprowadzeniu informacji, o których 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 ppkt b, do modułu „Patenty”. 

3. Na każde osiągnięcie wykazywane na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej składa 

się odrębne oświadczenie. 

4. W przypadku osiągnięć uzyskanych w ostatnim miesiącu roku poprzedzającego rok, w którym 

przeprowadzana jest ewaluacja, oświadczenia należy złożyć niezwłocznie, jednak później niż 

do dnia 10 stycznia roku następnego. 

5. Oświadczenia pracowników i doktorantów przechowywane są w Dziale Nauki. 

§ 5. 

1. Osoby niebędące pracownikami ZUT, którym ustał stosunek pracy w ZUT i które złożyły 

oświadczenia o zaliczeniu ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową 

w danej dyscyplinie, składają oświadczenia za pośrednictwem prorektora ds. nauki. 

2. Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych pełnią nadzór nad przebiegiem składania 

oświadczeń przez osoby, których osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji w ramach 

danej dyscypliny. 



§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

W zastępstwie Rektora 

prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski 

prorektor ds. nauki



Załącznik do zarządzenia nr 29 Rektora ZUT z dnia 24 lutego 2022 r. 

Oświadczenie 

upoważniające Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

do wykazania na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej 

osiągnięć pracownika/doktoranta Szkoły Doktorskiej 

 ..............................................................................  

miejscowość, data 

 ............................................  

imię i nazwisko 

 ............................................  

numer ORCID 

Ja ............................................................................... zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) 

upoważniam Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie do wykazania mojego 

osiągnięcia naukowego/artystycznego, powstałego w okresie mojego zatrudnienia 

w ZUT/w związku z odbywaniem kształcenia w ZUT*, na potrzeby ewaluacji jakości działalności 

naukowej w dyscyplinie ................................................................................................................................................  

 ...................................................................  

podpis 

 
* niepotrzebne skreślić 

Pouczenie: 

1. Zgodnie z art. 265 ust.12 ustawy 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na potrzeby ewaluacji 

osiągnięcia jednej osoby mogą być wykazywane w ramach nie więcej niż dwóch 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, należy wykazać te osiągnięcia, które powstały w związku z zatrudnieniem 

lub odbywaniem kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 

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. 
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