
Uchwała nr 27 

Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt  
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 17. grudnia 2014 roku 
w sprawie minimalnych kryteriów dorobku naukowego kandydatów występujących o 

wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
 

&1 
Kandydat występujący z wnioskiem do Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt o 
wszczęcie postępowania habilitacyjnego zobowiązany jest legitymować się dorobkiem 
naukowym, stanowiącym znaczący wkład w rozwój dyscypliny naukowej, którą 
reprezentuje. Dorobek ten powinien stanowić:  
1. W zakresie oryginalnych prac twórczych, co najmniej 20 opublikowanych prac, w tym 

14 prac po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, z czego: 
a) 6 prac opublikowanych w czasopismach z listy Journal Citation Reports z IF (w 

tym przynajmniej 2. w czasopismach zagranicznych), w których habilitant w 
dwóch lub więcej jest pierwszym albo jedynym autorem,  

b) 8 prac opublikowanych w języku kongresowym o zasięgu, co najmniej 
ogólnokrajowym, w których habilitant w 3. lub więcej jest pierwszym albo 
jedynym autorem; 

2. W zakresie doniesień i komunikatów naukowych: 
a) co najmniej 8 prac przedstawionych na konferencjach krajowych i 

międzynarodowych 
3. Odbyty długoterminowy (nie krótszy niŜ dwa tygodnie) staŜ naukowy w znaczącym 

ośrodku naukowym. 
4. Łączna liczba punktów zgodnie z rokiem ukazania się publikacji za publikacje 

naukowe z wykazu MNiSW powinna wynosić nie mniej niŜ 250.  
5. Sumaryczny impact factor publikacji naukowych wg listy Journal Citation Reports 

zgodnie z rokiem opublikowania nie powinien być niŜszy niŜ 4. 
 

&2 
1. Dorobek publikacyjny kandydatów występujących z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania habilitacyjnego na podstawie cyklu publikacji powiązanych tematycznie, 
wyraŜony w postaci sumarycznego impact factor nie moŜe być niŜszy niŜ 2 i 
sumaryczna wartość punktowa tych publikacji (zgodnie z rokiem ukazania się według 
wykazu czasopism MNiSW) nie moŜe być niŜsza niŜ 80. 

2. Sumaryczny IF lub sumaryczną wartość punktową czasopism naleŜy wskazywać 
zgodnie z rokiem ukazania się publikacji w tych czasopismach, a w przypadku ich 
braku, dla ostatniego roku, dla którego zostały ustalone. 

3. W dwóch pracach, spośród prac składających się na cykl publikacji powiązanych 
tematycznie, habilitant występuje jako pierwszy autor, a w pozostałych co najmniej 
jako drugi lub najwyŜej trzeci. 

4. W przypadku kandydatów występujących z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
habilitacyjnego na podstawie cyklu publikacji powiązanych tematycznie, prace z tego 
cyklu, w których habilitant powinien mieć znaczący udział, nie będą uwzględniane 
przy ocenie pozostałych osiągnięć naukowych, o których mowa w par 1, ust. 1. 

 
&4 

1. W ocenie osiągnięć naukowych kandydata stanowiących podstawę ubiegania się o 
nadanie stopnia doktora habilitowanego nie będą uwzględniane prace przeglądowe. 

 
&5 

1. Traci moc Uchwała Rady Wydziału z dnia 19. stycznia 2011 roku w tej sprawie. 

 
&6 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1. stycznia 2015 roku z dwuletnim okresem 
przejściowym.  


