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(opracowane na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 1198) oraz

Rozporządzenia  Ministra  Nauki  i Szkolnictwa  Wyższego w  sprawie  kryteriów  oceny  osiągnięć  osoby

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego z dnia 1 września 2011 r.)

1. Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień

naukowy  doktora  oraz  osiągnięcia  naukowe,  uzyskane  po  otrzymaniu  stopnia  doktora,

stanowiące znaczny wkład autora w rozwój dyscypliny, którą reprezentuje, a także wykazuje

się istotną aktywnością naukową (art. 16 ust. 1).

2. Osiągnięcie, o którym mowa w punkcie 1 może stanowić:

a) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe (badawcze, technologiczne),

b) dorobek naukowy zaprezentowany w formie opublikowanej.

3. Podstawę habilitacji w przypadku, o którym mowa w punkcie 2, może stanowić powiązany

tematycznie  cykl  publikacji (co  najmniej  5)  opisujących  wyniki  badań  naukowych

przeprowadzonych po nadaniu stopnia doktora, o łącznym IF  7, uzyskanym na podstawie

publikacji  oryginalnych, według  listy  Journal Citation  Reports  (JCR)  zgodnie  z  rokiem

opublikowania. Zaleca się aby habilitant był pierwszym autorem co najmniej w 4 pracach. W

przypadku  prac  wieloautorskich  oraz  o  charakterze  interdyscyplinarnym,  wymagane  jest

precyzyjne  (merytoryczne  i  procentowe)  określenie  wkładu  badawczego  habilitanta  i

współautorów publikacji.

Obowiązek  publikacji  nie  dotyczy  osiągnięć,  których  przedmiot  jest  objęty  ochroną

informacji niejawnych (art. 16 ust. 3).

4. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych:

a) w skład dorobku naukowego habilitanta wchodzą publikacje oryginalne, prace poglądowe,

prace przeglądowe, patenty (krajowe, międzynarodowe), monografie naukowe, podręczniki i

skrypty,

b)  dorobek  naukowy  powinien  wykazać  łączny  IF   20 (wraz  z  pracami  stanowiącymi

podstawę  habilitacji)  według  listy  Journal Citation  Reports  (JCR)  zgodnie  z  rokiem



opublikowania. Wartość dorobku naukowego wg punktacji MNiSW powinna wynosić  200,

indeks Hirscha  4 (wg bazy Web of Science),

b)  habilitant  powinien  wykazać  się  autorstwem  lub  współautorstwem  w  komunikatach

zjazdowych,  w  tym  wygłoszonych  lub  prezentowanych  na  zjazdach  o  zasięgu

międzynarodowym,

c)  habilitant  powinien  legitymować  się  funkcją kierownika/wykonawcy przynajmniej  w 1

projekcie grantowym międzynarodowym lub krajowym.

5. Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktyczno-organizacyjnego i popularyzatorskiego:

a)  habilitant  powinien  wykazać  się  działalnością  dydaktyczną  (prowadzenie  wykładów,

seminariów  i  ćwiczeń,  opieka  nad  pracami  magisterskimi,  opieka  nad  działalnością  kół

naukowych,  opieka  nad  praktykantami  i  grupami  studentów,  udział  w  kształceniu

podyplomowym, udział  w dydaktycznych programach europejskich,  międzynarodowych lub

krajowych),

b) habilitant powinien wykazać się działalnością organizacyjną (udział w pracach na rzecz

macierzystej  jednostki,  udział  w  organizacji  zjazdów  i  konferencji,  udział  w  pracach

towarzystw naukowych, udział w konsorcjach i sieciach badawczych, wyróżnienia i nagrody).


