Uchwała nr 30/2017
z dnia 26 stycznia 2017 r.
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie warunków ubiegania się o nadanie stopni naukowych lub tytułu naukowego
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882,
ze zm.), § 74 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r.,
ze zm., Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje:
§1
Ustala się następujące warunki ubiegania się o nadanie stopni naukowych lub tytułu naukowego
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, z wyłączeniem obszaru nauk humanistycznych, określone
w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Warunki ubiegania się o nadanie stopni naukowych lub tytułu naukowego ustalone w niniejszej
uchwale stanowią minimalne wytyczne dla rad wydziałów do uchwalenia warunków
szczegółowych, uwzględniających specyfikę wydziałów.
§3
Wykonanie postanowień niniejszej uchwały powierza się dziekanom.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Otrzymują:
- jednostki organizacyjne według rozdzielnika
- intranet/BIP

Załącznik do uchwały nr 30/2017
z dnia 26 stycznia 2017 r.
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Warunki ubiegania się o stopnie naukowe lub tytuł naukowy
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

I.

Stopień naukowy doktora
1. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest opublikowanie (lub przyjęcie do druku)
co najmniej jednej pracy naukowej w czasopiśmie recenzowanym lub w recenzowanych
materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.
2. Warunkiem przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej jest opublikowanie (lub przyjęcie
do druku), jako pierwszy autor jednej lub więcej prac oryginalnych (bez kazuistyki)
w czasopiśmie lub czasopismach o punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wynoszącej łącznie co najmniej 8 pkt.
3. Rozprawa doktorska może mieć formę spójnego tematycznie zbioru co najmniej trzech
artykułów, opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych
wymienionych w części A listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, posiadających łącznie współczynnik wpływu Impact Factor co najmniej 2, z tym
że doktorant musi być pierwszym autorem wszystkich prac wchodzących w skład tego
zbioru, a co najmniej dwie prace wchodzące w skład zbioru muszą być pracami
oryginalnymi (bez kazuistyki).

II. Stopień naukowy doktora habilitowanego
Warunkiem wszczęcia postępowania habilitacyjnego jest posiadanie w dorobku naukowym,
poza monografią lub cyklem prac stanowiących osiągnięcia naukowe w rozumieniu ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki, co najmniej 15 prac oryginalnych o łącznej punktacji Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego wynoszącej co najmniej 200 pkt i łącznym wskaźniku wpływu Impact
Factor wynoszącym co najmniej 10 pkt, z tym że co najmniej 100 pkt Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz co najmniej 5 pkt Impact Factor powinno przypadać na prace,
których kandydat jest pierwszym autorem.
III. Tytuł naukowy profesora
1. W przypadku ubiegania się o nadanie tytułu naukowego profesora wymagane jest spełnienie
łącznie następujących warunków:
1) upływ co najmniej 3 lat od dnia nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego;
2) posiadanie osiągnięć naukowych znacznie przekraczających wymagania stawiane
w postępowaniu habilitacyjnym;
3) posiadanie doświadczenia w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty
finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, lub odbycie staży
naukowych w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadzenie prac
naukowych w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
4) posiadanie osiągnięć w sprawowaniu opieki naukowej, tj. uczestniczenie:
a) co najmniej raz, w charakterze promotora, w przewodzie doktorskim zakończonym
nadaniem stopnia naukowego doktora,
b) co najmniej raz, w charakterze promotora pomocniczego, w przewodzie doktorskim
zakończonym nadaniem stopnia naukowego doktora lub uczestniczenie, w charakterze
promotora, w otwartym przewodzie doktorskim,
c) co najmniej dwa razy, w charakterze recenzenta, w przewodzie doktorskim lub

postępowaniu habilitacyjnym.
2. Przez osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu
habilitacyjnym rozumie się opublikowanie, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
habilitowanego, prac naukowych o łącznej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego wynoszącej co najmniej 250 pkt i o łącznym wskaźniku wpływu Impact Factor
wynoszącym co najmniej 20 pkt, z tym że co najmniej 125 pkt Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz co najmniej 10 pkt Impact Factor powinno przypadać
na prace, których kandydat jest pierwszym autorem lub ostatnim autorem, lub autorem
korespondencyjnym. Indeks cytowań wszystkich prac naukowych kandydata powinien
wynosić co najmniej 6 (H≥6 zgodnie z Web of Science).
3. Oceniając kandydata, należy brać pod uwagę także inne kryteria, takie jak: promowanie
młodej kadry naukowej, autorstwo monografii, zaangażowanie w pracę na rzecz
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, udział w krajowych władzach stowarzyszeń
i towarzystw naukowych, w radach naukowych czasopism, uczestniczenie
w międzynarodowych programach badawczych oraz osiągnięcia kliniczne.
IV. Do dorobku naukowego nie wlicza się prac oryginalnych z komercyjnych badań klinicznych,
z wyjątkiem przypadków, w których kandydat występuje jako pierwszy lub ostatni autor,
lub autor korespondencyjny.

