OŚWIADCZENIE 2
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie
do liczby pracowników prowadzących działalność naukową – liczba N
(dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej)
..............................................
Miejscowość, data

.........................................................................
Imię i nazwisko

.........................................................................
Numer ORCID

Ja, ………………………………………………………………………………………, zgodnie z art.
265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.
1668)

oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

zaliczenie

mnie

do

liczby pracowników,

prowadzących działalność naukową w Instytucie Psychiatrii i Neurologii

w Warszawie w

dyscyplinie naukowej1:
1) ...........................................................................2

2) ...........................................................................

.........................................
Podpis
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy:
oświadczenie to składają jedynie osoby prowadzące działalność naukową, zatrudnione na podstawie stosunku pracy w danym
podmiocie;
oświadczenie to należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w
którym pracownik został zatrudniony;
w przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie;
oświadczenie to można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach naukowych lub artystycznych.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych IPiN: iod@ipin.edu.pl lub Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Informacji: tkuskowski@ipin.edu.pl.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Instytutu: http://www.ipin.edu.pl/
1

Dyscypliny wskazane w niniejszym oświadczeniu nie mogą być inne niż te wskazane w oświadczeniu, złożonym na podstawie
art. 343 ust. 7 ustawy (Oświadczenie 1), należy wskazać te same lub jedną z nich.
2
do pierwszej ze wskazanych dyscyplin domyślnie będą przyporządkowywane osiągnięcia naukowe w systemie
POL-on (przypisanie każdego osiągnięcia będzie można zmienić z osobna).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 20 września 2018 r. (poz. 1818)

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I DYSCYPLIN NAUKOWYCH ORAZ DYSCYPLIN ARTYSTYCZNYCH
Lp.
1

2

3

4

5

Dziedzina nauki/sztuki
Dziedzina nauk humanistycznych

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziedzina nauk rolniczych

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa/artystyczna
1)

archeologia

2)

filozofia

3)

historia

4)

językoznawstwo

5)

literaturoznawstwo

6)

nauki o kulturze i religii

7)

nauki o sztuce

1)

architektura i urbanistyka

2)

automatyka, elektronika i elektrotechnika

3)

informatyka techniczna i telekomunikacja

4)

inżynieria biomedyczna

5)

inżynieria chemiczna

6)

inżynieria lądowa i transport

7)

inżynieria materiałowa

8)

inżynieria mechaniczna

9)

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

1)

nauki farmaceutyczne

2)

nauki medyczne

3)

nauki o kulturze fizycznej

4)

nauki o zdrowiu

1)

nauki leśne

2)

rolnictwo i ogrodnictwo

3)

technologia żywności i żywienia

4)

weterynaria

5)

zootechnika i rybactwo

1)

ekonomia i finanse

2)

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

3)

nauki o bezpieczeństwie

4)

nauki o komunikacji społecznej i mediach

5)

nauki o polityce i administracji

6)

nauki o zarządzaniu i jakości

7)

nauki prawne

8)

nauki socjologiczne

9)

pedagogika

10) prawo kanoniczne
11) psychologia

6

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

1)

astronomia

2)

informatyka

3)

matematyka

4)

nauki biologiczne

5)

nauki chemiczne

6)

nauki fizyczne

7)

nauki o Ziemi i środowisku

7

Dziedzina nauk teologicznych

nauki teologiczne

8

Dziedzina sztuki

1)

sztuki filmowe i teatralne

2)

sztuki muzyczne

3)

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

