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ZARZĄDZENIE Nr 93/2020 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie składania 

przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 
i doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej AGH niektórych oświadczeń 

niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 265 ust. 5 i 13, art. 343 ust. 1 i 2 oraz ust. 7–10 
oraz art. 345 ust. 1 i 2 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. W Zarządzeniu nr 87/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica  
w Krakowie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie składania przez pracowników Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i doktorantów kształcących się  
w Szkole Doktorskiej AGH niektórych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia 
ewaluacji jakości działalności naukowej, wprowadza się następujące zmiany: 
1) w par.2  

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Pracownik AGH, zatrudniony na stanowiskach wymienionych w § 2 ust. 1-2, 
zobowiązany jest do składania oświadczeń upoważniających Rektora do wykazania jego 
osiągnięć naukowych, zwanych dalej oświadczeniami o osiągnięciu. Oświadczenia należy 
składać na bieżąco, nie później jednak niż do końca każdego roku kalendarzowego 
objętego ewaluacją lub przed zakończeniem stosunku pracy w AGH. Wzór oświadczenia 
zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
„9. Oświadczenie o osiągnięciu należy złożyć do Biblioteki Głównej AGH.” 

c) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 
„10. Autorzy, którzy wcześniej złożyli w Bibliotece Głównej oświadczenia o osiągnięciu, 
nie mają obowiązku ponownego składania oświadczeń o którym mowa par.2 ust. 8.” 

2) w par.3 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. Oświadczenie o dyscyplinie, którym mowa w ust. 5, wraz z oświadczeniem  
o N, o którym mowa w par.2. ust. 2, oraz uzasadnienie zmiany dyscypliny należy złożyć 
w Biurze Administracyjnym Wydziału/Centrum Badawczego. Do złożonej dokumentacji 
należy dołączyć oświadczenia, o którym mowa par. 2 ust. 8, dotyczące osiągnięć 
naukowych, dla których nie złożono wcześniej oświadczeń, z okresu obejmującego 
wcześniejszą deklarację o dyscyplinach. Kierownik jednostki organizacyjnej/Dyrektor 
Centrum Badawczego przekazuje otrzymane dokumenty do Przewodniczących rad 
dyscyplin opuszczanych, jak i wskazanych w nowym oświadczeniu. 
Po przyjęciu oświadczeń przez Kierownika jednostki organizacyjnej/Dyrektora Centrum 
badawczego oraz Przewodniczących Rad Dyscyplin właściwych dla złożonej deklaracji, 
oświadczenia należy przekazać w ciągu 14 dni od ich złożenia do Centrum Obsługi Nauki 
oraz do Biblioteki AGH.” 

3) w par.6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Oświadczenie składa się na bieżąco, nie później jednak niż do końca każdego roku 
kalendarzowego objętego ewaluacją lub przed zakończeniem kształcenia w AGH. 
Dyrektor Szkoły Doktorskiej przekazuje oświadczenia w ciągu 7 dni do Biblioteki 
Głównej AGH.” 

4) w par. 7 uchyla się pkt. 5. 
2. Wzór dokumentu stanowiący Załącznik nr 3 do Zarządzenia otrzymuje brzmienie nadane  

w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 
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3. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 87/2020 Rektora AGH z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie 
składania przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica  
w Krakowie i doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej AGH niektórych oświadczeń 
niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej pozostają  
bez zmian. 

§2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

R E K T O R 

 
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis 


