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OŚWIADCZENIE  
OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNO ŚĆ NAUKOWĄ I OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ  

W DZIAŁALNO ŚCI NAUKOWEJ W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE  
O DZIEDZINIE I DYSCYPLINIE, KTÓRĄ REPREZENTUJE 

I. Dane osoby składaj ącej oświadczenie: 

Nazwisko:  

Imiona:  

PESEL:  

Jednostka organizacyjna:  

Wymiar czasu pracy: �  pełny (cały etat)             �  niepełny – wymiar: …………… 

Posiadany stopień lub tytuł:  
II. Niniejszym o świadczam że: 

 

1) Ostatni stopie ń/tytuł uzyskałem/am: 

w dziedzinie:  

w dyscyplinie:  

2) Posiadam tak że dorobek naukowy: 

w dziedzinie:  

w dyscyplinie:  
III. Oświadczam, że zapoznałem/am si ę z treścią art. 343 ust. 7-9* ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wy ższym i nauce (dalej „ustawa) oraz  
że reprezentuj ę (można podać 1 lub 2 dyscypliny): 

1 
Dziedzinę  

Dyscyplinę  

2 
Dziedzinę  

Dyscyplinę  
 

Warszawa, dn. ………………......20……… r.  ………………………………………………….. 
(czytelny podpis) 

Oświadczenie nale ży zło żyć nie pó źniej ni ż w ci ągu 14 dni od dnia zatrudnienia.  
Reprezentowane dziedziny i dyscypliny mo żna zmieni ć nie cz ęściej ni ż raz na 2 lata. 

*ART. 343 USTAWY 
7. Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej, nie 
częściej niż raz na 2 lata składa rektorowi, dyrektorowi instytutu PAN, dyrektorowi instytutu badawczego, 
dyrektorowi instytutu międzynarodowego lub osobie kierującej podmiotem, o którym mowa art. 7 ust. 1 pkt 8, 
oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje. 
8. Osoba, o której mowa w ust. 7, może reprezentować łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich 
podmiotach, w których jest zatrudniona. 
9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa si ę bior ąc pod uwag ę: 
1) ostatnio uzyskany stopie ń naukowy, stopie ń w zakresie sztuki lub tytuł profesora, lub 
2) aktualny dorobek naukowy lub artystyczny. 
 
Dziedziny i dyscypliny nale ży wskaza ć zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy ższego 
z dnia 20 wrze śnia 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin na ukowych oraz dyscyplin artystycznych.  


