
ZARZĄDZENIE NR l2l2013

REKTORA LTNIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO

z dnia 25 lutego Ż0I3 r.

w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczęń
związany ch z pr zy Zruanriem kate go ri i nauko wej j edno stc e nauko wej

składanych przez pracowników naukowo-dydaktyc zny eh

Działając na podstawie art' 66 ust.2 ustawy z dnia Ż7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
vłyŻszym (tj. z2012 r. poz. 572 ze zm.) w zvńązku z $ ust. I rozporządzenia Ministra Nauki
Szkolnictwa WyŻszego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawaria
kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 poz' 877 ze zm.) zarządza się, co
następuje:

$ 1. Wprowadza się wzory oświadczeń zwtązanych Z przyznaniem kategorii naukowej
jednostce naukowej Uniwers1.tetu Szczeeińskiego, składanych przęz pracowników naukowo-
dydaktycznych zatrudnionych w danej jednostce Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wzory o świ adc zęń stano wi ą ko l ej ne załącznlki do niniej sz e go zn ządzenia'

$ 2" Zarządzenie wcho dzi w życie z dniem podpisania.



załączniknr I
do zarządzenią nr 1 2/20 I 3
Reh or ą Uniw ersytetu Sz cz ecins kiego

Szczecin,

imię i nazwisko

jednośka organizacyjna

telefon, e-mail

OSWIADCZENIE

W zwiąku z wymaganiami wynikającymi z $ 9 ust. 1 rozporządzenia MinistraNauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 13 lipcaŻ0L2 r. w sprawie hyteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukow1łn (Dz"U.2012.877 zpóźn. arr') oświadczam niniejszym, że publikacja pt'

qłuł publikacji

w czasopiśmie

tyhrł casopismą roŁ nmęr, strony

autorstwa

imię i nwisko autora(ów)

ISSN

stanowi część dorobku naukowego:

ma jednos&i orgmżrcyjnej

()pieczątka) i podpis



załączniknr 2
do zarządzenia nr I2/20]3
Rekt or ą Uniw ersyt etu Sz czecińs kiego

Szczęcln

imię inazwisko

jednostka organizacyjna

tele,fon, rmail

OSWIADCZENIE

W związku z wymaganiami wynikającymi z $ 9 ust. l rozporządzeria Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie hyteriów i Ębu przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowyn (Dz.U .20|2.81 7 z późn"zrrt ) oświadczam niniej sąłn, ze:

l) książka/rozdział w książce* pt.

Ętuł lsiązki' w przypadku rozdzifi Ętuł książki i roz<lziału

pod redakcją / autorstwa*

imię i nwisko redakora(ów) / autora(ów)

wydana w roku przez wydawnictwo ."......"..

ISBN

2) (wypełnić w przypadku braku informacji o afiliacji w lrsiążce)
stanowi część dorobku naukowego

wa jednostki orgmizacyjnej

3) (zaznaczyćwłaściwe)

! objętość ww. książki wynosi ".... arkuszy wydawniczych
! objętość urr. rozdziału wynosi .".... arkuszy wydawniczych

niepotrzebne skreślić

(piecząlką) i podpis


