
ZARZĄDZENIE Nr 68/2017 
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach 
 

z dnia 17 lipca 2017 roku 
 

 
w sprawie obowiązku afiliacji osiągnięć naukowych i twórczych pracowników  
i doktorantów UPH, określenia jej zasad oraz określenia nazwy Uniwersytetu  

w niektórych językach obcych 
 
 

 Mając na uwadze kryteria dotyczące przyznawania kategorii naukowej jednostkom 

naukowym, w szczególności w zakresie oceny osiągnięć naukowych i twórczych, o których 

mowa w § 8 pkt 1 Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 

2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom,  

w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek 

organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154), na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz 

§ 54 ust. 1 statutu UPH zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie oraz doktoranci Uniwersytetu, mają obowiązek 

wskazania Uniwersytetu (tzw. afiliacji)  jako miejsca prowadzenia badań naukowych lub 

prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania publikacji naukowej 

oraz monografii naukowej lub rozdziału w monografii, zwanych dalej piśmienniczym 

dorobkiem naukowym.  

2. Osoby niebędące pracownikami Uniwersytetu – emerytowani pracownicy, doktoranci 

niebędący uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych w UPH oraz studenci UPH 

mogą także afiliować do Uniwersytetu swój dorobek piśmienniczy. 

 

§ 2 

1. Obowiązkowi afiliacji podlega w szczególności piśmienniczy dorobek naukowy, który 

powstał: 

1) w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych sfinansowanych w całości lub  

w części ze środków finansowych Uniwersytetu, Narodowego Centrum Nauki, 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

oraz środków finansowych pochodzących od podmiotów gospodarczych i innych 

instytucji finansujących badania naukowe prowadzone w UPH; 

2) z użyciem aparatury naukowo-badawczej, sprzętu, materiałów oraz innej 

infrastruktury będącej własnością UPH.  

2. Nie podlega rejestracji w prowadzonej przez UPH „Bibliografii publikacji UPH” dorobek 

piśmienniczy z afiliacją inną niż UPH. Nie eksportuje się go także do Polskiej Bibliografii 

Naukowej. 

3. W przypadku gdy w afiliacji podano więcej niż jedną jednostkę naukową autor publikacji 

zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że jego publikacja należy  

do dorobku UPH i właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej. 

 

 



§ 3 

1. W afiliacji przy imieniu i nazwisku autora, współautora, redaktora podaje się nazwę 

uczelni oraz nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej, jako oznaczenie miejsca 

realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę 

publikacji lub monografii naukowej. 

2. Nazwę uczelni podaje się w pierwszej kolejności, przed nazwą podstawowej jednostki 

organizacyjnej. 

3. W afiliacji można także używać oficjalnego, określonego w statucie, skrótu nazwy uczelni 

oraz pełnej nazwy podstawowej jednostki organizacyjnej. 

 

§ 4 

1. Stosownie do postanowień statutu nazwa uczelni brzmi: 

1) w języku polskim: 

a) pełna nazwa – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 

b) nazwa skrócona – UPH; 

2) w języku angielskim: 

a) pełna nazwa - Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 

b) nazwa skrócona - Siedlce University;  

3) w języku rosyjskim:  

a) pełna nazwa - Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце, 

b) nazwa skrócona - ЕГУ в г. Седльце. 

2. Ustala się nazwy uczelni: 

1) w języku hiszpańskim: 

a) pełna nazwa - Universidad de Ciencias Naturales y Humanidades de Siedlce, 

b) nazwa skrócona - Universidad de Siedlce; 

2) w języku niemieckim: 

a) pełna nazwa - Naturwissenschaftlich-Humanistische Universität Siedlce, 

b) nazwa skrócona - Universität Siedlce. 

3. Ustala się nazwy podstawowych jednostek organizacyjnych:  

1) Wydziału Humanistycznego: 

a) w języku angielskim - Faculty of Humanities, 

b) w języku rosyjskim - Гуманитарный факультет, 
c) w jezyku hiszpańskim - Facultad de Humanidades, 

d) w języku niemieckim - Fakultät für Geisteswissenschaften; 

2) Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych: 

a) w języku angielskim - Faculty of Economic and Legal Science, 

b) w języku rosyjskim - Факультет экономики и права, 

c) w języku hiszpańskim - Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, 

d) w języku niemieckim - Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften; 

3) Wydziału Nauk Ścisłych: 

a) w języku angielskim - Faculty of Science, 

b) w języku rosyjskim - Факультет точных наук, 
c) w języku hiszpańskim - Facultad de Ciencias Exactas, 

d) w języku niemieckim - Fakultät für Exakte Wissenschaften; 

4) Wydziału Przyrodniczego: 

a) w języku angielskim - Faculty of Natural Science, 

b) w języku rosyjskim - Факультет естественных наук, 
c) w języku hiszpańskim - Facultad de Ciencias Naturales, 

d) w języku niemieckim - Fakultät für Naturwissensschaften. 

  



§ 5 

Tracą moc zarządzenia Rektora: 

1) Nr 92/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad afiliacji osiągnięć 

naukowych i twórczych pracowników UPH; 

2) Nr 64/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia nazwy Uniwersytetu  

w niektórych językach obcych. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 
          REKTOR 
 
                                                                                             dr hab. Tamara Zacharuk 
                                                                                                profesor nadzwyczajny 
 

 
 
 
 
 
 
 


