
ZARZĄDZENIE Nr 68/2020
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie wzorów oraz zasad składania przez pracowników Uniwersytetu
Wrocławskiego oświadczeń niezbędnych do przeprowadzania ewaluacji jakości
działalności naukowej oraz przekazywania danych w tym zakresie do systemów

informatycznych

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 – 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz art. 324 ust. 1
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra
Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego z  dnia  22 lutego  2019 r.  w sprawie  ewaluacji  jakości
działalności naukowej (Dz. U. 2019 r., poz. 392) zarządza się, co następuje: 

§  1.  Zarządzenie  określa  wzory  oświadczeń  niezbędnych  do  przeprowadzania
ewaluacji jakości działalności naukowej prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zasady ich składania.

2. Wprowadza się w Uniwersytecie Wrocławskim następujące wzory oświadczeń:
1) Oświadczenie  Nr  1 -  oświadczenie  o  dziedzinie  nauki  lub  sztuki  

i  dyscyplinie  naukowej  lub artystycznej,  stanowiące Załącznik  Nr  1  do
niniejszego zarządzenia, zwane dalej oświadczeniem Nr 1;

2) Oświadczenie  Nr  2 –  oświadczenie  upoważniające  do  zaliczenia  do
liczby  pracowników  prowadzących  działalność  naukową,  stanowiące
Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zwane dalej oświadczeniem Nr
2;

3) Oświadczenie  Nr  3 –  oświadczenie  upoważniające  do  wykazania
osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej,
stanowiące  Załącznik  Nr  3  do  niniejszego  zarządzenia,  zwane  dalej
oświadczeniem Nr 3.

§ 2. 1. Pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzący działalność naukową
oraz pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego biorący udział w prowadzeniu działalności
naukowej składa oświadczenie Nr 1 - oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki 
i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, którą reprezentuje.

2.  Wyboru  dyscypliny  naukowej  lub  artystycznej  dokonuje  się  zgodnie  
z klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
20 września  2018 r.  w sprawie  dziedzin nauki  i  dyscyplin  naukowych  oraz  dyscyplin
artystycznych. 

3. Oświadczenie Nr 1, o którym mowa w ust. 1 składa się, biorąc pod uwagę: 
1) ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł

profesora lub 
2) aktualny dorobek naukowy lub artystyczny. 

4. W oświadczeniu Nr 1 można wskazać jednocześnie dwie dyscypliny naukowe
lub artystyczne.

5.  Osoba  prowadząca  działalność  naukową  oraz  osoba  biorąca  udział  
w  prowadzeniu  działalności  naukowej  może  reprezentować  łącznie  nie  więcej  niż  2
dyscypliny  naukowe  lub  artystyczne  we  wszystkich  podmiotach,  w  których  jest
zatrudniona.

6. W przypadku zmiany dyscypliny naukowej lub artystycznej oświadczenie Nr 1
składa się niezwłocznie, jednak z zastrzeżeniem, że zmiany można dokonać nie częściej
niż raz na 2 lata.

7.  W  oświadczeniu  Nr  1  pracownik  określa  procentowy  udział  czasu  pracy  
w  każdej  z  zadeklarowanych  dyscyplin  naukowych  lub  artystycznych.  Możliwe  są
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następujące proporcje: 50/50,  75/25,  100/0. Suma udziałów w obu zadeklarowanych
dyscyplinach naukowych musi wynosić 100%. 

8.  W  przypadku  zmiany  proporcji  udziału  czasu  pracy  w  zadeklarowanych
dyscyplinach  naukowych  lub  artystycznych  pracownik  składa  niezwłocznie  nowe
oświadczenie  Nr  1  zmieniając  w treści  oświadczenia  jedynie  udział  procentowy czasu
pracy. Dokonanie takiej zmiany w oświadczeniu Nr 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem
nowego oświadczenia o wybranych dyscyplinach, które można składać nie częściej niż raz
na 2 lata.

§ 3.1. Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie Nr 1 wraz z dokumentami
związanymi z nawiązaniem stosunku pracy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy o pracę.

2.  Pracownik  przedłużający  zatrudnienie  w  Uniwersytecie  Wrocławskim  składa
nowe oświadczenie Nr 1 wraz z dokumentami związanymi z przedłużeniem zatrudnienia,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia nowej umowy o pracę.

 § 4.1. Pracownik prowadzący działalność naukową w Uniwersytecie Wrocławskim,
składa oświadczenie Nr 2 - oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby
pracowników  prowadzących  działalność  naukową w  zadeklarowanych  w
oświadczeniu Nr 1 dyscyplinach naukowych lub artystycznych, tzw. liczby N.

2. Oświadczenie Nr 2 można złożyć tylko w jednym podmiocie zatrudniającym. 
3. Dyscypliny wskazane w oświadczeniu Nr 2 nie mogą być inne niż te wskazane 

w oświadczeniu Nr 1. Należy wskazać te same dyscypliny naukowe lub artystyczne albo
jedną z nich.

4.  W przypadku zmiany dyscypliny  oświadczenie  Nr  2 składa  się  niezwłocznie,
jednak zmiany można dokonać nie częściej niż raz na 2 lata.

§ 5.1. Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie Nr 2 upoważniające do
zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową wraz z dokumentami
związanymi z nawiązaniem stosunku pracy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy o pracę.

2.  Pracownik  przedłużający  zatrudnienie  w  Uniwersytecie  Wrocławskim  składa
nowe  oświadczenie  Nr  2  upoważniające  do  zaliczenia  do  liczby  pracowników
prowadzących działalność  naukową wraz z dokumentami  związanymi  z  przedłużeniem
zatrudnienia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia nowej umowy o pracę.

3. Zmiana stanowiska na nieobejmujące prowadzenia działalności  naukowej nie
skutkuje  automatycznym  wygaśnięciem  oświadczenia.  Pracownik  powinien  złożyć
stosowne oświadczenie o wycofaniu wcześniej złożonych oświadczeń Nr 1 lub Nr 2.

§  6.1.  Oświadczenia  Nr  1  oraz  Nr  2  składa  się  Rektorowi  Uniwersytetu
Wrocławskiego  za  pośrednictwem  dziekana  wydziału,  na  którym  pracownik  jest
zatrudniony. 

2.  Przewodniczący  rad  dyscyplin  naukowych,  które  zadeklarował  pracownik,
weryfikują  oświadczenia Nr 1 oraz Nr  2 składane  przez  pracownika w odniesieniu do
spełniania warunków określonych w § 2 ust. 3  niniejszego zarządzenia. 

3.  Przewodniczący  rad  dyscplin  naukowych  na  otrzymanych  oryginałach
oświadczeń potwierdzają swoim podpisem weryfikację oświadczeń i zwracają dziekanowi,
który zapoznaje się z ich treścią i składa podpis na oryginale oświadczenia.

4.  Dziekan  wydziału  na  którym  jest  zatrudniony  pracownik,  przekazuje  kopie
oświadczenia Nr 1 oraz oświadczenia Nr 2 przewodniczącym rad dyscyplin naukowych
reprezentowanych przez pracownika.

5.  Oświadczenia  Nr  1  oraz  Nr  2  zweryfikowane  przez  przewodniczących  rad
dyscyplin  naukowych oraz dziekana przekazywane są do Działu  Spraw Pracowniczych
wraz z dokumentacją dotyczącą zatrudnienia lub przedłużenia zatrudnienia pracownika.

6. Dział Spraw Pracowniczych przekazuje oświadczenia Nr 1 oraz Nr 2 do Działu
Badań Naukowych.
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7. Dział  Badań Naukowych wprowadza dane  z  oświadczeń Nr  1  oraz  Nr  2  do
systemu USOS i zwraca oryginały oświadczeń na wydział,  na którym zatrudniony jest
pracownik. W Dziale Badań Naukowych pozostają kopie oświadczeń Nr 1 oraz Nr 2.

8. Oświadczenia Nr 1 oraz Nr 2 przechowywane są z dokumentacją  dotyczącą
ewaluacji jakości działalności naukowej dyscyplin reprezentowanych na danym wydziale. 

9.  Oświadczenia  Nr  1  oraz  Nr  2  tracą  moc  z  dniem  ustania  zatrudnienia  w
Uniwersytecie Wrocławskim albo z dniem ich wycofania.

§  7.  Do  prawidłowego  złożenia  oświadczeń,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  2
niezbędne jest uzyskanie elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID.

§ 8. 1. Dane z oświadczeń Nr 1 oraz Nr 2, o których mowa w § 1 wprowadzane
są do USOS, za którego pośrednictwem importowane są do Zintegrowanego Systemu
Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwanego dalej systemem POL-on.
Harmonogram raportowania danych do systemu POL-on wraz ze wskazaniem zakresu,
terminów  oraz  jednostek  organizacyjnych  Uniwersytetu  odpowiedzialnych  za
przygotowanie,  wprowadzanie,  aktualizowanie,  archiwizowanie  i  usuwanie  danych  
w Systemie POL-on określa odrębne zarządzenie Rektora UWr.

2. Datę zakończenia obowiązywania oświadczeń należy wprowadzić do USOS. 
3. Dane w USOS pochodzące z oświadczeń Nr 1 i Nr 2 aktualizuje się również  

w związku ze zmianą stanowiska lub wycofaniem lub zmianą oświadczenia, w ramach
obowiązujących przepisów.

4.  Dane,  o  których  mowa  w  ust.  2  i  3  wprowadza  do  USOS  Dział  Badań
Naukowych.

5. Dział Spraw Pracowniczych przekazuje dane z oświadczeń, o których mowa  
w § 1 do systemu POL-on poprzez masowy import danych.

  §  9.  1.  Pracownik,  którego  osiągnięcia  naukowe  są  wykazywane  na  potrzeby
ewaluacji, składa oświadczenie Nr 3 – oświadczenie upoważniające do wykazania
osiągnięć naukowych  na  potrzeby  ewaluacji  jakości  działalności  naukowej 
w ramach dyscyplin, które wskazał w oświadczeniu Nr 1.

2.  Doktorant Szkoły Doktorskiej, którego osiągnięcia naukowe są wykazywane na
potrzeby  ewaluacji,  składa  oświadczenie  upoważniające  UWr  do  wykazania  tych
osiągnięć:

1) w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska albo

2) w  jednej  z  dyscyplin  zawierających  się  w  dziedzinie,  w  której  jest
przygotowywana rozprawa doktorska.

3. 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 w ramach jednej dyscypliny.

4. Należy  wskazać  osiągnięcia,  które  powstały  w  związku  z  zatrudnieniem  
w  Uniwersytecie  Wrocławskim  lub  odbywaniem  kształcenia  w  Szkole  Doktorskiej
Uniwersytetu  Wrocławskiego,  w  szczególności:  artykuły  naukowe,  monografie
naukowe oraz przyznane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe 
i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin.

5. Oświadczenie  Nr  3  składa  się  przynajmniej  raz  w roku kalendarzowym, nie
później  niż  do  30  listopada  lub  2  tygodnie  przed  zakończeniem  stosunku  pracy  w
Uniwersytecie Wrocławskim (w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej – 2 tygodnie
przed zakończeniem kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim),  w każdym przypadku
wykazując  osiągnięcia  uzyskane  w okresie  od ostatniego  złożonego oświadczenia.  Na
potrzeby  pierwszej  ewaluacji,  obejmującej  lata  2017-2021,  przeprowadzanej  w  roku
2022 oświadczenie Nr 3 składa się:
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1) za rok 2020 do 15 grudnia 2020 r.;
2) za rok 2021 do 30 listopada 2021 r. 

6. Oświadczenie Nr 3 składa się Rektorowi za pośrednictwem dziekana wydziału,
na  którym zatrudniony  jest  pracownik  lub  dziekana  właściwego  wydziału  dla  danego
Kolegium Doktorskiego Szkoły Doktorskiej.

7. Oświadczenia przechowywane są z dokumentacją dotyczącą ewaluacji jakości
działalności  naukowej  dyscyplin  reprezentowanych  na  danym  wydziale.  Dziekan
przekazuje  kopię  oświadczenia  przewodniczącym  rad  dyscyplin  naukowych
reprezentowanych przez pracownika.

8. Weryfikacji oświadczeń dokonują osoby odpowiedzialne za proces ewaluacji.
9. Po  zweryfikowaniu  oświadczenia  dziekan  wprowadza  dane  do  systemów

informatycznych  zgodnie  z  wymogami  obowiązujących  przepisów,  z  uwzględnieniem
przepisów wewnętrznych.

§ 10. W przypadku wskazania przez pracownika w oświadczeniach Nr 1, Nr 2 i Nr
3,  dyscyplin  naukowych  lub  artystycznych,  których  rady  dyscyplin  naukowych  mają
siedziby na różnych wydziałach, dziekan wydziału, na którym pracownik jest zatrudniony,
przekazuje, w terminie 7 dni od otrzymania, kopie ww. oświadczeń dziekanowi innego
wydziału właściwego dla zadeklarowanej przez pracownika dyscypliny naukowej. Kopie
przekazanych oświadczeń przechowywane są z dokumentacją dotyczącą ewaluacji jakości
działalności naukowej dyscyplin reprezentowanych na danym wydziale.

§  11.  Dziekan  wydziału,  na  którym  zatrudniony  jest  pracownik  Uniwersytetu
Wrocławskiego  prowadzący  działalność  naukową  oraz  pracownik  Uniwersytetu
Wrocławskiego biorący udział w prowadzeniu działalności naukowej zobowiązany jest do:

1) kontroli  terminowego składania oświadczeń, o których jest mowa w § 1
oraz przechowywania ich oryginałów;

2) wprowadzania  danych  z  oświadczeń  Nr  3  do  właściwych  systemów
informatycznych.

§ 12. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauki.

§ 13. Traci moc zarządzenie Nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z
dnia 14 stycznia 2020 r.  w sprawie wzorów oraz zasad składania  przez pracowników
Uniwersytetu  Wrocławskiego  oświadczeń  niezbędnych  do  przeprowadzania  ewaluacji
jakości działalności naukowej oraz przekazywania danych w tym zakresie do systemów
informatycznych.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                     prof. dr hab. Adam Jezierski
 REKTOR
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 68/2020
z dnia 28 maja 2020 r.

_________________________________
(imię i nazwisko)
 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(PESEL)

__ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __
 (Nr ORCID) 

………………………………………………
                                                                                           Miejscowość, data 

                                                                                        

OŚWIADCZENIE Nr 1

Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki 
i dyscyplinie naukowej lub artystycznej *

Ja,  …………………………………………………………………………………………………………,  zgodnie  z  art.  343
ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.: Dz. U. z
2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oświadczam, że reprezentuję następujące dziedziny nauki
lub sztuki i dyscypliny naukowe lub artystyczne w Uniwersytecie Wrocławskim:

 

1) dziedzina:……………………………………… dyscyplina**: …………………………………………    …………… % ***

2) dziedzina:…………………………………….  dyscyplina:   ……………………………………………    …………… % ***

  =100%

………………………………………………
Podpis

* Należy wskazać jedną lub dwie dyscypliny naukowe
**  Do  pierwszej  ze  wskazanych  dyscyplin  będą  domyślnie  przyporządkowywane  osiągnięcia  naukowe  

w  Zintegrowanym  Systemie  Informacji  o  Szkolnictwie  Wyższym  i  Nauce  POL-on.  Zmiana  kolejności
wskazanych dyscyplin oraz przypisania poszczególnych osiągnięć jest możliwa w każdym czasie

*** Stopień zaangażowania w danej dyscyplinie - procent czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności
naukowej w poszczególnych dyscyplinach

Pouczenia:
Oświadczenie są obowiązane złożyć osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności
naukowej, zatrudnione na podstawie stosunku pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczenie można zmienić nie częściej niż raz na
dwa lata. 
Zgodnie z art. 343 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce można wskazać łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny
naukowe lub artystyczne we wszystkich podmiotach, w których osoba jest zatrudniona. 
Zgodnie z art. 343 ust. 9 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczenie należy złożyć, biorąc pod uwagę ostatnio
uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora, lub aktualny dorobek naukowy lub artystyczny. 
Zgodnie z art. 343 ust. 10 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nowo zatrudniony pracownik jest obowiązany złożyć
oświadczenie  w  terminie  14  dni  od  dnia  zatrudnienia,  jednak  nie  później  niż  do  dnia  31  grudnia  roku,  w  którym  został
zatrudniony.
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Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 68/2020
z dnia 28 maja 2020 r.

________________________________
(imię i nazwisko)
 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(PESEL)

__ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __
 (Nr ORCID) 

………………………………………………
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE Nr 2

Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników
prowadzących działalność naukową

Ja,  …………………………………………………………………………………………………………,  zgodnie  z  art.  265
ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.: Dz. U. z
2020 r., poz. 85, z późn. zm.) upoważniam Uniwersytet Wrocławski
do  zaliczenia  mnie  do  liczby  pracowników  prowadzących  działalność  naukową  
w następujących dyscyplinach naukowych lub artystycznych *:

1) …………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………

………………………………………………
Podpis

*  Dyscypliny  wskazane  w  niniejszym  oświadczeniu  nie  mogą  być  inne  niż  te  wskazane  w  oświadczeniu  Nr  1  -
oświadczeniu o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, złożonym na podstawie art. 343 ust.
7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (należy wskazać te same albo jedną z nich). 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 
1) oświadczenie to składają jedynie osoby prowadzące działalność naukową, zatrudnione na podstawie stosunku
pracy w danym podmiocie; 
2) oświadczenie to należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku,
w którym pracownik został zatrudniony; 
3) w przypadku zmiany dyscypliny naukowej lub artystycznej dokonanej zgodnie z art. 344 ust. 7 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczenie składa się niezwłocznie; 
4)  oświadczenie  to  można  złożyć  tylko  w  jednym  podmiocie  i  w  nie  więcej  niż  2  dyscyplinach
naukowych lub artystycznych. 
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  Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 68/2020
z dnia 28 maja 2020 r.

________________________________
(imię i nazwisko)
 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(PESEL)

__ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __
 (Nr ORCID) 

………………………………………………
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE Nr 3

Oświadczenie upoważniające do wykazania osiągnięć naukowych na
potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

Ja, ………………………………………………………………, zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm. ) 
upoważniam  Uniwersytet  Wrocławski  do  wykazania  na  potrzeby  ewaluacji  jakości
działalności naukowej za lata ……………………………………………………… moich następujących osiągnięć
naukowych/artystycznych*  w ramach dyscyplin naukowych/artystycznych**:

Dyscyplina/dyscypliny  zadeklarowane  w
oświadczeniu nr 1

Wykaz osiągnięć wraz z punktacją

1.

2.

Oświadczam,  że  osiągnięcia  te  powstały  w  związku  z  prowadzeniem  przeze  mnie  działalności
naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim***.

………………………………………………
Podpis

*  Dotyczy  artykułów  naukowych  i  monografii  naukowych  powstałych  w  okresie
zatrudnienia/kształcenia  w Uniwersytecie Wrocławskim oraz przyznanych patentów na wynalazki,
praw ochronnych na wzory użytkowe i wyłącznych praw hodowców do odmian roślin.

** Osiągnięcia można wykazywać tylko w dyscyplinie (lub dyscyplinach), która jest uwzględniona w oświadczeniu
Nr 1 - oświadczeniu o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, złożonym na podstawie 
art. 343 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

***  Dotyczy  przyznanych  patentów na  wynalazki,  praw  ochronnych  na  wzory  użytkowe  i  wyłącznych  praw
hodowców do odmian roślin.

Pouczenie:
 
Zgodnie z art. 265 ust. 12 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 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. 

Zgodnie  z  art.  265  ust.  6  ustawy,  należy  wskazać  te  osiągnięcia,  które  powstały  w  związku  
z zatrudnieniem lub odbywaniem kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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