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Kryteria do oceny dorobku naukowego uprawniającego do wszczęcia postępowania  

o nadanie stopnia doktora habilitowanego Wojskowym Instytucie Medycznym. 

 

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. 

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.  
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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, 

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. 


