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Kryteria do oceny dorobku naukowego uprawniającego do wszczęcia przewodu 

doktorskiego w Wojskowym Instytucie Medycznym. 

 

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. 

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; 

                                                           
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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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. 


