Wytyczne wewnętrzne podmiotu habilitującego
·

Kandydat do stopnia doktora habilitowanego powinien posiadać w dorobku osiągnięcia
naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauk medycznych, w tym co
najmniej:
1. 1 monografię naukową wydaną lub przyjętą do druku przez wydawnictwo ujęte w
aktualnym wykazie „wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe”
ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
lub
2. 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych lub przyjętych
do druku w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych wymienionych w aktualnym wykazie „czasopism naukowych i
recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” ogłoszonym przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którym przypisano „nauki medyczne” jako
dyscyplinę naukową
2.1.Monotematyczny cykl prac musi stanowić co najmniej 3 publikacje naukowe, przy
czym habilitant powinien być pierwszym lub równorzędnym pierwszym autorem
w przynajmniej 2 z nich (ang. shared co-first authorship/equal contribution;
maksymalnie 2 pierwszych autorów, którzy pracowali wspólnie nad publikacją i
wnieśli w jej powstanie równy wkład), a w kolejnych przynajmniej drugim lub
ostatnim autorem.
2.2.Sumaryczny współczynnik wpływu (Impact factor) monotematycznego cyklu prac
powinien wynosić minimum 10 lub liczba punktów MNiSW minimum 300.
2.3.Monotematyczny cykl może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie
wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o
stopień doktora habilitowanego. Habilitant zobowiązany jest przedłożyć
oświadczenie określające jego indywidualny wkład merytoryczny w powstanie
pracy, który powinien zostać zaakceptowany przez współautorów pracy zbiorowej.
Określenie wkładu danego autora, w tym habilitanta, powinno być na tyle
precyzyjne, aby umożliwić dokładną ocenę jego udziału i roli w powstaniu każdej
pracy.

·

Ponadto Kandydat do stopnia doktora habilitowanego powinien spełniać trzy poniższe

warunki:

1. Sumaryczny współczynnik wpływu (Impact factor) dla publikacji naukowych
opublikowanych lub przyjętych do druku na dzień składania wniosku wynosi minimum 30
lub liczba punktów MNiSW minimum 700.
2. Kandydat jest pierwszym lub równorzędnym pierwszym autorem publikacji naukowych
opublikowanych lub przyjętych do druku na dzień składania wniosku, których sumaryczny
sumaryczny współczynnik wpływu (Impact factor) wynosi minimum 10 lub liczba punktów
MNiSW minimum 300.
3. Wskaźnik (index) Hirscha dla kandydata powinien powinien wynosić nie mniej niż 7.
·

jak również dwa (2) z niżej wymienionych kryteriów:

1. Pełnienie funkcji kierownika w pracach zespołów badawczych realizujących projekty
naukowe finansowane w drodze konkursów krajowych (finansowanych ze źródeł
pozauczelnianych) lub zagranicznych.
2. Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism będących na
liście JCR.
3. Wykazanie się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni lub
instytucji naukowej, zwłaszcza zagranicznej, która powinna zostać udokumentowana co
najmniej 2 publikacjami naukowymi (dwu- lub wieloośrodkowymi).
4. Odbycie co najmniej 1 jednomiesięcznego stażu badawczego w uczelni lub instytucji
naukowej, zwłaszcza zagranicznej (należy dołączyć oświadczenie z danego ośrodka
odnośnie celu pobytu, czasu trwania oraz konkretnych osiągnięć będących jego
ukoronowaniem).
5. Wykazanie współpracy z otoczeniem gospodarczym udokumentowanej uzyskanymi
prawami własności przemysłowej (w tym zgłoszenia i uzyskane patenty krajowe i
międzynarodowe lub wykonane ekspertyzy na zamówienie instytucji publicznych i
przedsiębiorców lub wdrożenia technologiczne).
6. Posiadanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych lub w zakresie
popularyzacji nauki

