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Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego 

 

Uchwała nr 230/II/2015 

Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 18 lutego 2015r. 

w sprawie rekomendacji dotyczących  kryteriów do oceny dorobku naukowego 

uprawniającego do wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o nadanie stopni i tytułu 

naukowego 

 

 

Mając na względzie rozwój naukowy pracowników Uczelni, a przede wszystkim Wydziału, 

doprecyzowuje się kryteria, które są rekomendowane podczas ubiegania się na Wydziale Lekarskim 
Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o nadanie stopnia naukowego 

doktora i tytułu naukowego profesora,   a także przy ubieganiu się o stopień doktora habilitowanego 

według zasad obowiązujących od dnia 1 października 2014r.   

(Na podstawie art. 68 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r.  
Dz. U. z 2012r. poz. 572 ze zm., Ustawy z dn. 14.03.2003r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. z 2003r. nr 65, poz. 595 ze.zm. 

oraz Rozporządzenia MNiSW z dnia 1.09.2011 w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej 
się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, a także § 57 ust. 1 Statutu Uczelni (zał. do uchwały nr 

1193 Senatu UMW z dnia 17 września 2012r.) 

 

1. Na Wydziale LKP mogą być przeprowadzane postępowania awansowe dla osób, które 
ukończyły kierunek lekarski oraz psychologów ubiegających się o stopień doktora nauk 

medycznych oraz doktora habilitowanego nauk medycznych dyscyplinie medycyna a także dla 

osób z wykształceniem i dorobkiem naukowym umożliwiającym zdobycie stopnia doktora 
nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna.  

 

2. Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego 

 

A. Przy ubieganiu się o nadanie stopnia doktora należy uwzględnić następujące kryteria: 

a. ≥ 1 publikacja oryginalna, kazuistyczna, poglądowa z pierwszym autorstwem  

w recenzowanych czasopismach naukowych wymienionych w wykazie czasopism 
naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki lub  

w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, 

b. ≥ 8 pkt MNiSW. 
 

B. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu lub być oparta o cykl (spójny tematycznie 

zbiór publikacji): 
a. ≥ 3 publikacje naukowe, w tym ≥ 2 prace oryginalne, z których co najmniej jedna  

z pierwszym autorstwem,  
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b. ≥ 1,5  sumaryczny IF zgodnie z rokiem opublikowania. 

 

Rada Wydziału może wyznaczyć: 
 drugiego promotora - w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej, 

 kopromotora – w przypadku  przewodu doktorskiego prowadzonego  

w ramach współpracy międzynarodowej, 

 promotora pomocniczego - w przypadku jego udziału w przewodzie doktorskim, tj. 
pełnienia istotnej funkcji pomocniczej w opiece nad doktorantem, w tym  

w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników. 

Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub 
pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia 

funkcji promotora w przewodzie doktorskim. 

 

3. Warunki wszczęcia postępowania habilitacyjnego 

 

Przy ubieganiu się o nadanie stopnia doktora habilitowanego należy uwzględnić następujące 

kryteria (A, B i C): 
A. Osiągnięcie naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny 

wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej, którym może być: 

a.  dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo  
b.  cykl publikacji powiązanych tematycznie w recenzowanych czasopismach 

znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), który powinien stanowić: 

i. ≥ 3 oryginalne publikacje naukowe z pierwszym autorstwem,  
ii. ≥ 5 sumaryczny IF,  

iii. ≥ 2 publikacje, każda po ≥ 25 pkt MNiSW. 

 

W przypadku dzieła kandydat przedstawia dokumenty Dziekanowi wraz z wersją monografii 
przygotowaną do druku. Dziekan, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej WLKP, może zlecić druk w 

Dziale Wydawnictw UMW.  

 
B. Istotna aktywność naukowa (kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych 

habilitanta): 

a. autorstwo lub współautorstwo opublikowanych pełnotekstowych prac oryginalnych z 

JCR, w tym: 
i. ≥ 3 publikacje z IF jako pierwszy lub drugi autor, 

ii. ≥ 10 sumaryczny IF publikacji zgodnie z rokiem opublikowania, 

iii. ≥ 200 pkt. wg punktacji czasopism naukowych MNiSW, 
b. ≥ 15 cytowań publikacji wg. bazy Web of Science (WoS), 

c. ≥ 3 indeks Hirscha opublikowanych publikacji wg bazy WoS, 

d. kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub 
udokumentowany udział w takich projektach, 

e. otrzymane międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową, 

f. wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach 

tematycznych, 
g. udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe. 

 

C. w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy 

międzynarodowej:  
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a. uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 

krajowych, 

b. udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział  
w komitetach organizacyjnych tych konferencji, 

c. otrzymane nagrody i wyróżnienia,  

d. członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach  

i towarzystwach naukowych, 
e. osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki,  

f. opiekę naukową nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji, 

g. recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji  
w czasopismach międzynarodowych i krajowych, 

a. a także 

h. udział w konsorcjach i sieciach badawczych, 
i. kierowanie lub udział w projektach realizowanych we współpracy  

z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych, a w przypadku badań 

stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami, 

j. udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism, 
k. opiekę naukową nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego,  

z podaniem tytułów rozpraw doktorskich, 

l. staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich, 
m. wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy 

publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub 

przedsiębiorców, 
n. udział w zespołach eksperckich i konkursowych. 

 

Zalecana jest autoprezentacja na posiedzeniu Rady Wydziału przed głosowaniem nad otrzymaniem 

stopnia doktora habilitowanego. 
 

4. Warunki rozpoczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora  

 
Przy ubieganiu się o nadanie tytułu profesora powinno się uwzględnić wszystkie następujące kryteria 

(A, B, C, D ):   

 

A. Osiągnięcia naukowe (pełnotekstowe prace oryginalne) przekraczające wymagania stawiane w 
postępowaniu habilitacyjnym, czyli wartość dorobku naukowego uzyskanego od  habilitacji 

w postaci pełnotekstowych prac oryginalnych (tj. od dnia nadania stopnia doktora 

habilitowanego): 
a. ≥ 400 pkt. wg punktacji czasopism naukowych MNiSW, w tym  

i. ≥ 200 pkt po habilitacji, 

ii. ≥ 5 publikacji, każda po ≥ 25 pkt MNiSW. 

b. ≥ 20 sumaryczny IF, w tym  

i. ≥ 10 uzyskanego od habilitacji, 
c. ≥ 6 prac z IF jako pierwszy lub ostatni autor łącznie w całym dorobku, w tym  

i. ≥ 3 prace z IF jako pierwszy lub ostatni autor po habilitacji, 

d. ≥ 30 cytowań publikacji wg bazy WoS, 

e. ≥ 6 indeks Hirscha dla całego dorobku wg bazy WoS. 

 
B. Osiągnięcia w opiece naukowej:  
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a. ≥  1 w charakterze promotora w zakończonym przewodzie oraz 1 w charakterze 

promotora pomocniczego w zakończonym przewodzie doktorskim lub 1 w 

charakterze promotora  w otwartym przewodzie, 
b. ≥ 2 w roli recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym 

lub postępowaniu habilitacyjnym. 

 

C. Udokumentowane osiągnięcia w działalności dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz uczelni 
(w tym: autorstwo podręczników i skryptów, opieka nad działalnością kół naukowych, praktyk 

wakacyjnych, opieka nad pracami dyplomowymi, udział w kształceniu podyplomowym itp. oraz 

udział w komisjach wydziałowych i senackich, organizacja konferencji, zjazdów itp.) 
 

D. Doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w 

drodze  konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyte staże naukowe w instytucjach 
naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadzenie prac naukowych w instytucjach 

naukowych, w tym zagranicznych. 

 

 
  

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Za Radę  

 

Dziekan   
 


