
ZARZĄDZENIE NR £7/2019 
REKTORA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia czerwca 2019 r.

w sprawie oświadczeń pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
(WUM) prowadzących działalność naukową upoważniających WUM do 
wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji.

Na podstawie
• § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
• art. 4, art. 5, art. 115 ust. 1 pkt. 2) i 3), art. 265 ust. 13, art. 267 ust. 2 pkt 2, art. 343 ust. 1 

pkt 21 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (j.t. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą";

• § 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. 
w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (j.t. Dz.U. 2019 r., poz. 392);

• § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych z dnia z dnia 25 września 2018 r. (j.t. 
Dz.U. 2018 poz. 1818).

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Pracownicy WUM prowadzący działalność naukową w WUM zobowiązani są do 
złożenia oświadczenia upoważniającego WUM do wykazania ich osiągnięć na 
potrzeby ewaluacji działalności naukowej zwane dalej „Oświadczeniem w sprawie 
osiągnięć naukowych".

2. Do złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 1 zobowiązani są w szczególności 
nauczyciele akademiccy zatrudnieni w WUM na stanowiskach badawczych lub 
badawczo-dydaktycznych bez względu na to, czy dany pracownik wyraził zgodę czy 
nie wyraził zgody na zaliczenie do liczby N zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 111
z dnia 9 października 2018 r.

§ 2 .

1. W „Oświadczeniu w sprawie osiągnięć naukowych" pracownik przypisuje osiągnięcia 
do dyscyplin wskazanych w „Oświadczeniu o dyscyplinach", złożonym zgodnie 
z Zarządzeniem Rektora nr 111 z dnia 9 października 2018 r.

2. Osiągnięciami naukowymi są:

a. artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych, 
zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów, sporządzonym 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie „Ustawy", zwanym dalej 
„wykazem czasopism";
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b. artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych 
niezamieszczonych w wykazie czasopism;

c. monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie 
tych wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie „Ustawy", zwanym dalej „wykazem wydawnictw" oraz redakcje 
naukowe takich monografii i rozdziałów w takich monografiach;

d. monografie naukowe wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie 
wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i autorstwa rozdziałów
w takich monografiach;

e. przyznane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe 
i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin.

3. W przypadku wskazania w „Oświadczeniu o dyscyplinach", o którym mowa w pkt 1 
jednej dyscypliny naukowej pracownik składa „Oświadczenie w sprawie osiągnięć 
naukowych" wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

4. W przypadku wskazania w „Oświadczeniu o dyscyplinach", o którym mowa w pkt 1 
dwóch dyscyplin pracownik składa „Oświadczenie w sprawie osiągnięć naukowych" 
wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

5. Integralną częścią „Oświadczenia o dyscyplinach" jest lista osiągnięć naukowych 
sporządzona zgodnie wzorami stanowiącym załączniki do „Oświadczeń 
o dyscyplinach". W przypadku artykułów, monografii, rozdziałów monografii oraz 
redakcji monografii listę osiągnięć należy sporządzić wykorzystując raporty 
generowane w bazie WUM.PUBLIKACJE.

§ 3 .

1. Do czasu wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym WUM „Oświadczenie 
w sprawie osiągnięć naukowych" składane są Prorektorowi ds. Nauki i Transferu 
Technologii.

2. „Oświadczenia w sprawie osiągnięć naukowych" składane są w formie papierowej.
W przypadku uruchomienia w WUM elektronicznego systemu składania oświadczeń 
oświadczenia należy składać w formie elektronicznej.

3. „Oświadczenia w sprawie osiągnięć naukowych" dotyczące osiągnięć określonych 
w § 2, pkt. 2 składane są:

a. pkt. „a, b, c, d" w Bibliotece Głównej WUM;

b. pkl. „e" w Centrum Transferu Technologii.

4. Oświadczenia w sprawie osiągnięć naukowych składane są:

a. do 31 grudnia każdego roku;

b. nie później niż z dniem rozwiązania stosunku pracy z WUM;

c. w trybie doraźnym, zgodnie z ogłaszanymi komunikatami.

5. Jednostką koordynującą odbieranie oświadczeń oraz archiwizującą oświadczenia jest 
Dział Nauki.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4 .

3


