Zarządzenie nr 50/2020/2021
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 20 stycznia 2021 roku
w sprawie składania przez pracowników i doktorantów szkół doktorskich
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oświadczeń upoważniających
do wykazania osiągnięć do celów ewaluacji jakości działalności naukowej
oraz wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 w związku z art. 265 ust. 5 i 13 oraz art. 343 ust. 1 i 2 oraz
ust. 7 –11, 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
W niniejszym Zarządzeniu określa się tryb składania oświadczeń upoważniających
do wykazania osiągnięć w trakcie ewaluacji jakości działalności naukowej prowadzonej
na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
zwanej dalej „ustawą”.
§2
1. Zobowiązuje się nauczycieli akademickich – zatrudnionych na stanowiskach pracowników
badawczych lub badawczo-dydaktycznych, osoby prowadzące działalność naukową lub
biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej zatrudnione na innych stanowiskach,
a także doktorantów szkół doktorskich UAM do złożenia oświadczenia upoważniającego
UAM do wykazania ich osiągnięć w deklarowanych dyscyplinach albo w dyscyplinie.
2. Doktorant składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w dyscyplinie, w której jest
przygotowywana rozprawa doktorska albo w jednej z dyscyplin zawierających się w
dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska w UAM.
3. Pod pojęciem „działalności naukowej" należy rozumieć aktywność obejmującą badania
naukowe, prace rozwojowe lub twórczość artystyczną.
4. W celu złożenia oświadczenia należy zalogować się na swój profil w systemie Baza
Wiedzy UAM (powołanym Zarządzeniem Rektora nr 8/2020/2021) oraz wygenerować
raport
zgodnie
z
instrukcją
dostępną
na stronie https://researchportal.amu.edu.pl. Wydrukowany i podpisany własnoręcznie
dokument należy złożyć w Biurze Obsługi Wydziału właściwego wydziału lub filii oraz w
przypadku doktorantów w Biurze szkoły doktorskiej.
§3
1. Osoby wymienione w § 2, ust. 1 są zobowiązane do wykonania czynności, o których
mowa w § 2, ust. 4 najpóźniej do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego,
z zastrzeżeniem zdania następnego. Pierwsze oświadczenie z wykazem osiągnięć za lata
2017-2020 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021 roku.
W sytuacji ustania stosunku pracy oświadczenie składa się najpóźniej w ostatnim dniu
pracy, za cały okres zatrudnienia w UAM nieobjęty wcześniejszymi oświadczeniami.
2. W przypadku doktorantów szkół doktorskich złożenie oświadczenia musi nastąpić
w terminie wskazanym w ust. 1 zdanie pierwsze, a w przypadku rezygnacji z kształcenia
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w ciągu roku nie później niż z dniem zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej, za
okres nie objęty wcześniejszymi oświadczeniami.
Na potrzeby ewaluacji osiągnięcia jednej osoby mogą być wykazywane w ramach nie
więcej niż 2 dyscyplin, przy czym dane osiągnięcie może być wykazane przez
osobę będącą jego autorem tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny.
Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 składający oświadczenia o upoważnieniu do
wykazania przez UAM w trakcie ewaluacji, muszą posiadać elektroniczny identyfikator
naukowca ORCID.
Informacje o złożonych oświadczeniach przekazywane są z systemu Baza Wiedzy UAM
do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.
Nadzór nad procesem składania oświadczeń sprawują kierownicy jednostek
organizacyjnych UAM, w których zatrudnieni są pracownicy, a dla doktorantów szkół
doktorskich - dyrektorzy właściwych szkół doktorskich.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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