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Załącznik do uchwały nr 95/V/2017  
Rady Naukowej WIM z dnia 15 lutego 2017 r. 

 

Kryteria do oceny dorobku naukowego uprawniającego do wszczęcia  

i przeprowadzenia postępowań o nadanie stopni i tytułu naukowego  

w  Wojskowym Instytucie Medycznym 

 

I. Stopień naukowy doktora 

Uzyskanie stopnia doktora w WIM wiąże się ze spełnieniem następujących wymogów: 

Tryb – przewód doktorski w ramach studiów doktoranckich 

1. Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego: 

1) poświadczenie zaliczenia co najmniej trzech semestrów Studiów Doktoranckich  

i prezentacja wyników badań podczas sesji sprawozdawczej; 

2) w przypadku rozprawy w formie monografii posiadanie wydanej lub przyjętej do druku co 

najmniej jednej pracy oryginalnej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z części  

A lub B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1, w której kandydat jest pierwszym 

autorem;  

3) w przypadku rozprawy w formie cyklu publikacji posiadanie wydanej lub przyjętej do druku 

co najmniej jednej pracy (może to być dowolna publikacja: oryginalna, poglądowa lub 

kazuistyczna) w recenzowanym czasopiśmie naukowym z części A lub B wykazu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której kandydat jest pierwszym autorem; 

4) pozytywna opinia Komisji Bioetycznej. 

2. Forma rozprawy doktorskiej: 

1) w przypadku uczestników studiów doktoranckich możliwe jest przedstawienie dysertacji 

doktorskiej w formie monografii lub cyklu publikacji; 

2) rozprawę doktorską może stanowić spójny tematycznie zbiór artykułów („cykl prac”), 

minimum 3 prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanych czasopismach 

wymienionych w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Doktorant musi być pierwszym autorem w dwóch pracach, a w trzeciej – co najmniej 

drugim lub trzecim. Przynajmniej jedna z trzech prac musi być opublikowana  

w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu impact factor,, znajdującym 

się w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a punktacja wszystkich 

publikacji wchodzących w cykl jest równa lub wyższa  ≥ 25 punktów;  

3) w przypadku doktoryzowania się na podstawie „cyklu prac”, nie można włączać do niego 

publikacji, która jest warunkiem wszczęcia postępowania. 

                                                           
1 Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, 

ogłaszany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie komunikatu w biuletynie oraz na stronie 
internetowej. 
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Tryb – przewód doktorski dla osób bez studiów doktoranckich 

1. Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego:  

1) posiadanie co najmniej 1 pracy (może to być dowolna publikacja: oryginalna, poglądowa 

lub kazuistyczna) opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie naukowym w części A 

wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której kandydat jest pierwszym 

autorem; 

2) pozytywna opinia Komisji Bioetycznej. 

2. Forma rozprawy doktorskiej: 

1) dla osób bez studiów doktoranckich możliwe jest przedstawienie dysertacji doktorskiej 

tylko w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów („cyklu prac”). 

2) rozprawę doktorską może stanowić spójny tematycznie zbiór artykułów („cykl prac”), 

minimum 3 prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanym czasopismach 

wymienionych w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Doktorant musi być pierwszym autorem w dwóch pracach, a w trzeciej – co najmniej 

drugim lub trzecim. Przynajmniej jedna z trzech prac musi być opublikowana  

w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu impact factor, znajdującym 

się w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a punktacja wszystkich 

publikacji wchodzących w cykl jest równa lub wyższa niż 25 punktów. 

3) w przypadku doktoryzowania się na podstawie „cyklu prac”, nie można włączać do niego 

publikacji, która jest warunkiem wszczęcia postępowania. 

 

II. Stopień naukowy doktora habilitowanego 

1. Osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16:  ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym:  dzieło opublikowane w całości – monografia naukowa 

1) osiągnięcie naukowe (uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora Art. 16): dzieło 

opublikowane w całości – monografia naukowa spełniająca warunki określone przez 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

2) dorobek naukowy poza „osiągnięciem”: 

a) suma punktów za publikacje naukowe wymienione w wykazie czasopism naukowych 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ≥  200;  

b) sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy  Journal Citation Reports 

(JCR) ≥ 10;  

c) minimum 15 publikacji oryginalnych, w tym: minimum 5 publikacji z wykazu czasopism 

naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego części A z pierwszym lub ostatnim 

współautorstwem; 

d) liczba cytowań według bazy Web of Science Core Collection; 

e) index Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science Core Collection. 
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3) Informacje o:  

a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, 

lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego 

lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich, 

b) współpracy z instytucjami lub organizacjami, działającymi  w kraju i za granicą, 

c) kierowaniu przynajmniej jednym lub udziale w zespole badawczym w dwóch 

projektach finansowanym ze źródeł zewnętrznych po uzyskaniu stopnia doktora, 

d) odbytych stażach krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub 

akademickich,  

e) działalność popularyzującej naukę. 

4) Wypełnienie minimów nie gwarantuje oceny pozytywnej, bo tej dokonuje Komisja 

Habilitacyjna, a następnie Rada Naukowa w oparciu o obowiązujące przepisy. 

2. Osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16: ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym: cykl publikacji powiązany tematycznie 

1) Osiągnięcie naukowe (uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora Art. 16): cykl co najmniej 

3 powiązanych tematycznie publikacji oryginalnych z pierwszym autorstwem znajdujących 

się na wykazie czasopism części A Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

w tym: 2 publikacje o sumie punktów za publikacje naukowe wymienione w wykazie 

czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ≥ 45 lub 1 publikacja  

o punktacji ≥ 40. Sumaryczny impact factor wszystkich publikacji naukowych wchodzących 

w cykl jest równy lub wyższy  ≥ 5.  

2) Dorobek naukowy poza „osiągnięciem”: 

a) suma punktów za publikacje naukowe wymienione w wykazie czasopism naukowych 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ≥  150;  

b) sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy  Journal Citation Reports 

(JCR) ≥ 5;  

c)  minimum 15 publikacji oryginalnych, w tym: minimum 5 publikacji z wykazu czasopism 

naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego części A z pierwszym lub ostatnim 

współautorstwem; 

d) liczba cytowań według bazy Web of Science Core Collection; 

e) index Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science Core Collection, 

3) Informacje o:  

a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, 

lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego 

lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich, 

b) współpracy z instytucjami lub organizacjami, działającymi  w kraju i za granicą, 

c) kierowaniu przynajmniej jednym lub udziale w zespole badawczym w dwóch 

projektach finansowanym ze źródeł zewnętrznych po uzyskaniu stopnia doktora, 
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d) odbytych stażach krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub 

akademickich,  

e) działalność popularyzującej naukę. 

4) Wypełnienie minimów nie gwarantuje oceny pozytywnej, bo tej dokonuje Komisja 

Habilitacyjna, a następnie Rada Naukowa w oparciu o obowiązujące przepisy. 

 

III. Tytuł profesora 

Art. 26. Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora 

habilitowanego oraz posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania 

stawiane w postępowaniu habilitacyjnym. 

1. Osiągnięcia naukowo-badawcze osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora obejmują: 

1) zwiększenie dorobku naukowego uzyskanego w postępowaniu habilitacyjnym o minimum 

200 punktów za publikacje naukowe wymienione w wykazie czasopism naukowych 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (łącznie nie mniej niż 350 pkt. całościowego 

dorobku), w tym wartość 10 impact factor za publikacje w czasopismach recenzowanych 

(sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports 

(JCR) to minimum 15 punktów w całościowym dorobku naukowym kandydata), w tym  

3 prace oryginalne z impact factor wymienione w wykazie czasopism naukowych Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego części A opublikowane po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora habilitowanego, w których kandydat jest pierwszym autorem;  

2) autorstwo/współautorstwo monografii lub autorstwo/współautorstwo rozdziału 

monografii lub podręcznika akademickiego;  

3) udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi 

projekty finansowane w drodze konkursów krajowych/zagranicznych lub odbyte staże 

naukowe/prace naukowe w instytucjach naukowych (w tym zagranicznych).  

 2. Osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczenie co najmniej: 

1) raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia  

oraz 

2) raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym 

nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie 

doktorskim,  

oraz 

3) dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie 

habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym 

Inne osiągnięcia określone w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym. 

 


