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OŚWIADCZENIE  

O REPREZENTOWANEJ DZIEDZINIE NAUKI ORAZ DYSCYPLINIE NAUKOWEJ* 

 

Zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oświadczam, że będę reprezentować w Uniwersytecie Ekonomicznym 

we Wrocławiu następujące dziedziny nauki i dyscypliny naukowe**: 

1) Dziedzina ….……………………….……………………………………………………………… 

Dyscyplina …………………………………………………………………………………..…….. 

2) Dziedzina ………...…………………………..……………….…………………..……………….. 

Dyscyplina ………………………………………………………………………………………… 

        Suma:     100% 

 

Wrocław,  ………………..……    ………………………………………………. 
  (data)        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, stanowiących 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%. Deklarowany udział czasu pracy w przypadku wskazania dwóch dyscyplin należy podać z 
dokładnością do ¼, w związku z czym możliwe są opcje: 50/50 oraz 75/25. 
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. 
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