
Uchwała Nr 98/2016 
Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 13 grudnia 2016 roku 

  
w  sprawie określenia wymagań stawionych kandydatom ubiegającym się o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego   
  
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. z 2016 r. poz. 882), „Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.” w sprawie kryteriów oceny 
osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. 2011, Nr 
196, poz. 1165)  oraz § 23 ust. 3, pkt 8, 9 „Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku 
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 
  

§ 1 
Mając na względzie dbałość o prestiż i poziom naukowy Wydziału ustala się kryteria 
minimalne, jakie winny być spełnione przez Kandydatów ubiegających się o wszczęcie 
postępowania habilitacyjnego.  
 

§ 2 
1. Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która wykazuje się 

istotną   aktywnością naukową oraz posiada osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład 
w rozwój dyscypliny nauki weterynaryjne.  

2. Osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 „Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” może stanowić 
opublikowana monografia mająca charakter oryginalnej pracy twórczej lub zwarty 
tematycznie cykl artykułów opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych, w 
powstaniu których kandydat odegrał wiodącą rolę.   
 

§ 3 
1. Dorobek naukowy kandydata, oprócz prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, o 

którym mowa w art. 16 „Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”, winien obejmować co najmniej 10 
prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach indeksowanych przez Journal Citation 
Reports po uzyskaniu stopnia doktora. 

2. Łączna liczna punktów MNiSW za prace oryginalne i przeglądowe kandydata, oprócz prac 
wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, o którym mowa w art. 16 „Ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki”, obliczona według Listy A wykazu MNiSW publikowanego zgodnie art. 44 
ust. 2 „Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki” (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), winna wynosić co najmniej 300, w tym co najmniej 
150 za prace, w których kandydat jest pierwszym lub jedynym autorem. 

3. Liczbę punktów o których mowa w pkt. 2 oblicza się stosując:  



a) za osiągnięcia sprzed 1 stycznia 2013 r. - punktację wg listy A „Załącznika do komunikatu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r.” 

b) za pozostałe osiągnięcia – punktację wg listy A wykazu obowiązującego w roku 
publikacji.   

 
§ 4 

Potwierdzeniem poziomu naukowego publikacji kandydata winny być:   

 a) sumaryczny impact factor publikacji oryginalnych i przeglądowych obliczony według listy 

Journal Citation Reports (zgodnie z rokiem opublikowania) wynoszący co najmniej 10; 

b) liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS) wynosząca co najmniej 20; 

c) indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS) co najmniej 

3. 

  

§ 5 

Kandydat winień wykazywać znaczną aktywność i posiadać osiągnięcia  przynajmniej w 
dwóch z wymienionych obszarów działalności: 1) pozyskiwanie środków na badania ze źródeł 
zewnętrznych, 2) współpraca międzynarodowa, w szczególności odbycie stażu zagranicznego 
lub udział w projektach międzynarodowych, 3) dydaktyka, promocja własnych osiągnięć 
badawczych (prezentacja referatów na konferencjach międzynarodowych lub krajowych) 
oraz popularyzacja wiedzy.  
 

§ 6 
1. Uchwała ma charakter regulacji wewnętrznej, nie obejmuje wszystkich kryteriów oceny 

ustalonych przepisami, a określone w niej wymogi nie stanowią zaleceń, ani nie są 
zobowiązujące dla recenzentów i członków komisji habilitacyjnej.   

2. Kandydat zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji zgodnie z wytycznymi 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.  

 
§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 5, który obowiązuje od dnia 

1 października 2018 roku.  

 
Dziekan 

Przewodniczący Rady Wydziału 
 
 Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk 

 
 


