
                                                                                                              16 października 2013 r. 

 

UCHWAŁA 

 

Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia w IPPT PAN przewodu doktorskiego i 

postępowania habilitacyjnego. 

 

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego 
 

1) Udokumentowany aktualny stan pracy 

a) Posiadanie wydanej lub przyjętej do druku co najmniej jednej publikacji naukowej w 

recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, 

uwzględnionym w wykazie czasopism punktowanych ministra właściwego do spraw 

nauki. 

 

b) Określenie wkładu własnego osoby ubiegającej się o wszczęcie przewodu,  

w materiałach mających stanowić podstawę wszczęcia. 

 

2) Prezentacja wyników w Instytucie 

a) Krótka prezentacja tematyki proponowanego przewodu przez opiekuna naukowego 

przed Komisją Koordynacyjną ze wskazaniem oryginalności potencjalnych wyników. 

b) Wygłoszenie referatu poświęconego tematyce przewodu na Seminarium Instytutowym 

lub Zakładowym przez osobę ubiegającą się o wszczęcie w obecności Komisji 

Doktorskiej do spraw danego przewodu. * 

 

3) Pozytywna opinia opiekuna naukowego 

Złożenie pozytywnej opinii o wszczynanym przewodzie przez opiekuna naukowego oraz 

dokumentów wyszczególnionych w Załączniku 1, w tym podanie aktualnej liczby przewodów 

doktorskich prowadzonych przez kandydata na promotora. 

 

 

 

 

* Procedura wszczęcia przewodu doktorskiego 

Komisję Doktorską powołuje Rada Naukowa IPPT PAN na wniosek Komisji 

Koordynacyjnej. Uchwałę o wszczęciu przewodu podejmuje Rada Naukowa IPPT PAN na 

wniosek Komisji Doktorskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w IPPT PAN  

 

1) Udokumentowane osiągnięcia naukowo-badawcze 

 

a) Dorobek publikacyjny po doktoracie w liczbie kilkunastu recenzowanych publikacji, w 

tym co najmniej 5 publikacji w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR). 

Monografie książkowe wydane przez renomowane wydawnictwo zagraniczne lub 

wydawnictwo o zasięgu ogólnokrajowym traktuje się jako dwie publikacje. 

 

b) Wartość sumarycznego Impact Factor wszystkich publikacji przekraczająca pięciokrotnie 

wartość mediany Impact Factor w danej dyscyplinie naukowej. Wartości mediany w danej 

dyscyplinie będą obliczane według listy Journal Citation Reports (JCR). 

 

c) Udokumentowane załączonym spisem publikacji wartości Indeksu Hirscha i liczby 

cytowań wszystkich publikacji, w tym podanie tych wartości według bazy Web of 

Science (WoS). Rekomendowane wartości minimalne tych indeksów: h=4 i liczba cytowań 

50. 

 

d) Wygłoszenie referatu poświęconego tematyce rozprawy na Seminarium Instytutowym w 

obecności członków Rady Naukowej.* 

 

2) Samodzielność deklarowana 

a) Precyzyjne wskazanie i scharakteryzowanie przez osobę ubiegającą się o stopień naukowy 

tych elementów rozprawy habilitacyjnej, które zostały wykonane samodzielnie przez tę 

osobę. 

 

b) W przypadku składania jako rozprawy habilitacyjnej „jednotematycznego cyklu 

publikacji” posiadanie w tym cyklu co najmniej jednej samodzielnej publikacji w 

renomowanym czasopiśmie. 

 

c) W przypadku składania jako rozprawy habilitacyjnej „dzieła opublikowanego w całości lub 

w zasadniczej części” może ono być traktowane jako samodzielna publikacja. 

 

3) Oryginalność rozprawy 

Określenie i opisanie na tle najnowszej literatury światowej w sposób precyzyjny i klarowny 

uzyskanych i wykazanych w rozprawie habilitacyjnej własnych oryginalnych wyników, 

wniosków, tez oraz postawionych hipotez. 

 

4) Złożenie wszystkich dokumentów wyszczególnionych w Załączniku 2.  

 

 

* Procedura przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w IPPT PAN 

Uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego podejmuje Rada Naukowa IPPT 

PAN na wniosek Komisji Koordynacyjnej. Członków Komisji ds. przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego powołuje Rada Naukowa IPPT PAN na wniosek Komisji 

Koordynacyjnej. 

 

 

 

 



Komentarz do Uchwały 

 

Spełnianie minimalnych warunków, w szczególności spełnianie parametrów liczbowych 

określonych w Uchwale nie oznacza automatycznego wszczynania rozpraw lub 

przeprowadzania postępowań habilitacyjnych. 

Kluczową rolę merytoryczną przy ocenie (w tym także związaną z samodzielnym wkładem 

oraz oryginalnością wyników na tle literatury światowej) odgrywać będą Komisje 

przyporządkowane do danej rozprawy. W oparciu o taką ocenę Komisja ta będzie składać do 

Rady Naukowej propozycję wszczęcia przewodu doktorskiego lub przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

do Uchwały Rady Naukowej dotyczącej wszczynania przewodów doktorskich 

 

Dokumenty, jakie powinna przedstawić osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu 

doktorskiego: 

1. Wykaz dokumentów zawartych we wniosku. 

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem do Dyrektora IPPT PAN o wszczęcie przewodu 

doktorskiego wraz z podaniem dyscypliny naukowej oraz preferowanej dyscypliny 

dodatkowej. 

3. Wykaz prac naukowych kandydata oraz opinia członka Rady Naukowej IPPT PAN. 

Wykaz prac naukowych kandydata powinien zawierać informację o wydawcy każdej 

pracy, Impact Factor według listy Journal Citation Reports (JCR) zgodnie z rokiem 

opublikowania, jeśli czasopismo go posiada, oraz informację, czy dane czasopismo 

znajduje się w wykazie czasopism punktowanych określonym przez ministra właściwego 

do spraw nauki.  

4. Inne informacje i dokumenty potwierdzające sukcesy naukowe i zawodowe kandydata, w 

tym udział w konferencjach, staże krajowe i zagraniczne, działalność dydaktyczną, 

działalność popularyzującą naukę, a także patenty i wdrożenia. 

5. Życiorys kandydata. 

6. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu 

zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny. 

7. Proponowany temat i koncepcję pracy doktorskiej oraz propozycję osoby promotora i jego 

zgodę. Osoba proponowana na promotora powinna podać informację o aktualnej liczbie 

prowadzonych przewodów doktorskich. 

8. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż 

język polski, o ile doktorant planuje pisać rozprawę w innym języku. 

9. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat uprzednio ubiegał się o 

nadanie stopnia naukowego doktora w tej samej dyscyplinie. 

9. Jeżeli praca doktorska jest pracą zbiorową należy przedłożyć oświadczenia merytoryczne 

(nie procentowe) wszystkich współautorów, w tym również kandydata określające ich udział 

w opracowaniu rozprawy i ich indywidualny wkład. 

10. Opinia promotora o doktorancie i jego rozprawie doktorskiej. 

11. Wraz z wnioskiem kandydat może złożyć certyfikat potwierdzający znajomość 

nowożytnego języka obcego, zgodny z aktualnym wykazem certyfikatów. 

12. Informacja o sposobie finansowania przewodu. Sposób finansowania powinien 

uwzględniać Zarządzenia Dyrektora IPPT PAN Nr D/021-3/2011 oraz Nr D/021-9/2011. 
 

Podstawa prawna:  

Ustawa o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym oraz o Stopniach i Tytule w Zakresie Sztuki z dnia 14 marca 2003 r. 

(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. wg Ustawy z dnia 18 marca 2011 r.). 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i 

warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o 

nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) . 

 



 

 

Załącznik 2 

 

do Uchwały Rady Naukowej dotyczącej przeprowadzania 

postępowań habilitacyjnych w IPPT PAN 

 

Dokumenty, jakie powinna przedstawić osoba ubiegająca się o przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego w IPPT PAN: 

 

1. Wykaz dokumentów zawartych we wniosku. 

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem do Dyrektora IPPT PAN o przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego wraz z podaniem dyscypliny naukowej. Wniosek wraz 

załącznikami przedkłada się również w formie elektronicznej. 

3. Wniosek kandydata o wszczęciu postępowania na dotychczasowych zasadach w okresie 2 

lat od wejścia nowej ustawy dnia 1 października 2011 r. 

4. Życiorys kandydata. 

5. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia 

naukowego doktora. W przypadku uzyskania stopnia naukowego doktora w placówce 

zagranicznej obowiązuje jego nostryfikacja w Polsce. 

6. Autoreferat przedstawiający dorobek naukowy habilitanta, w formie papierowej i 

elektronicznej, w języku polskim i angielskim. 

7. Siedem egzemplarzy rozprawy habilitacyjnej oraz odbitki najważniejszych prac 

kandydata nie wchodzących w skład rozprawy.  

8. a) Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych z podziałem 

na prace opublikowane przed i po doktoracie. Wykaz publikacji w czasopismach 

znajdujących się w bazie Journal Citation Report (JCR) wraz z podaniem Impact Factor 

każdej z nich (IF zgodnie z rokiem opublikowania lub aktualny w przypadku braku 

opublikowanego IF w danym roku). Sumaryczny Impact Factor publikacji oraz 

sumaryczną liczbę cytowań wszystkich publikacji według bazy Web of Science. 

b) Indeks Hirscha (h) opublikowanych prac habilitanta wraz z wykazem prac 

uwzględnionych w obliczeniu h, liczbą cytowań według bazy Web of Science i podanym 

Impact Factor każdej z tych prac, oraz wykazem co najmniej h prac cytujących każdą z 

nich. 

9. Jeżeli rozprawa habilitacyjna jest pracą zbiorową należy przedłożyć oświadczenia 

merytoryczne (nie procentowe) wszystkich współautorów, określające ich udział w 

opracowaniu rozprawy i ich indywidualny wkład. 

10. Precyzyjne wskazanie i scharakteryzowanie przez osobę ubiegającą się o stopień naukowy 

tych elementów rozprawy habilitacyjnej, które zostały wykonane samodzielnie przez tę 

osobę. 

11. Wszelkie inne dokumenty potwierdzające sukcesy naukowe i zawodowe kandydata, w 

tym działalność dydaktyczną (wykłady w kraju i zagranicą, liczba obronionych prac 

magisterskich napisanych pod opieką kandydata, skrypty i podręczniki akademickie itp.), 

udział w konferencjach, staże krajowe i zagraniczne, działalność popularyzującą naukę, a 

także patenty i wdrożenia. 

12. Wykaz przewodów doktorskich, w których habilitant pełnił funkcję promotora 

pomocniczego lub opiekuna naukowego. 

13. Informację o przebiegu przewodu lub postępowania habilitacyjnego, jeżeli uprzednio 

kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. 



14. Informacja o sposobie finansowania postępowania habilitacyjnego. Sposób finansowania 

powinien uwzględniać Zarządzenia Dyrektora IPPT PAN Nr D/021-3/2011 oraz Nr 

D/021-9/2011. 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym oraz o Stopniach i Tytule w Zakresie Sztuki z dnia 14 marca 2003 r. 

(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. wg Ustawy z dnia 18 marca 2011 r.). 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i 

warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o 

nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200). 

Rozporządzenie 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. Nr 196, poz. 1165). 


