
Bydgoszcz, 23. 02. 2017 r.

Uchwała 33117

Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia23.02.f0I7 r.

w sprawie:

zatwierdzentazasad nadawania ty.tułów i stopni naukowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Na podstawię art. 68 ust. 2 Ustawy z dnta 27 , 07 . 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyzszym
(Dz.U. Nr 164 poz. 1365,zpóźn. zm.) oraz $ 58 ust. l pkt. 7 Statutu UMK Rada Wydziału
Nauk o Zdrowiu (Uchwała Nr l35 Senatu UMK z dnia 22 paź'dziernika 2013 r.) na
posiedzeniu w dniu 23.02.2017 roku

podjęła uchwałę następującej treści:

1. Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu zatwierdziła zasady nadawania tytułów i stopni
naukowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu- zał'ączniknr |.

2. Uchwał.ę podjęto w głosowaniu jawnym.

3' Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
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Do uchwały nr 33lI7 Rady Wydziału nauk o Zdrowiu z rJnia23.02.2017 r.

Zasady awansowania na Wvdziale Nauk o Zdrowiu

Szczegółowe w}.tyczne do Pisma okolnego nr 7lI2 Prorektora ds. Collegium Medicum

z dnia24 paż'dziernikaT)I2 roku w sprawie ustalenia i stosowania w CM UMK
minimalnych wymogów przedłuŻania zatudnienia i awansów naukowych , dotyczących

aktywności naukowej pracowników.

Przedłoionę rekomendacje s4 w pełni Zgodne zRozporz4dzeniem Ministra Nauki i

SzkolnictwaWyzszego z dnia 26 wrześnla 20l6roku w sprawie szczegot'owego trybu i

warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dziennik Ustaw

Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 września 20l6 roku, poz. 7586. Są takŻe zgodne z

Rozporządzeniem Ministra Nauki i SzkolnictwaWyzszego z dnta 1lwrześnia 20l1 r. w

sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora

habilitowanego (Dziennik Ustaw Nr 196, poz.1165.

Rekomendacje dotyczące kryteriów do oceny dorobku naukowego

uprawniającego do wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o nadanie stopni i tytułu
naukowego

Na Wydziale Nauk o zdrowiu mogą być przeptowadzane postępowania awansowe dla

osób' które posiadają wyksztatcenie wyzsze magisterskie (lub lekarskie). Wydział posiada

uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie medycyna oraz nauk o zdrowiu.,

DecyĄę o rodzaju dyscypliny podejmuje Komisja Nauki WNoZ.

Stopień doktora habilitowanego mozna uzyskać w dziedzinie nauk o zdrowiu. Wydział

posiada takze uprawnienia do prowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora w

dziędzinte nauk o zdrowiu'

I. WARUNKIWSZCZECIAPRZEWODUDOKTORSKIEGO.

Przy ubieganiu się o nadanie stopnia doktora na|eŻy uwzględnić następuj4ce kq,teria:

1. Co najmniej 1 publikacja oryginalna'kazuistyczna lub poglądowa, opublikowana w piśmie

naukowym recenzowanym z listy A, B lub C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego.

Liczba punktów MNSiW * minimum 8.



Rozprawa doktorska moze mieć formę maszynopisu lub moŻe być oparta o spójny
tematycznie cykl publikacji. W przypadku pracy w formie maszynopisu obowi4zują przyjęte
w CM zasady jej konstrukcji.

2. W przypadku, gdy podstaw4 pracy doktorskiej jest spojny tematycznie cykl publikacji,
Wymagane s4 co najmniej 3 publikacje, w tym 2 oryginalne, w których co najmniej jedna jest

Z p|erwszym autorstwem. Łqczny impact factor prac będ4cych podstaw4 przewodu
doktorskiego powinien wynosic co najmniej f,5 pkt.

3. Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu moŻe Wznaczyc:

- drugiego promotora w przypadku interdyscyplinarnej pracy doktorskiej;

- kopromotora - gcly przewód doktorski jest prowaclzon y przy współpracy
międzynarodowej;

- promotora pomocniczego - gdy jego udział w przewodzię doktorskim jest

niezbędny. Posiada on stopień cloktora z danej lub pokrewnej dziedziny nauki, dorobek
publikacyjny z zaktesu tematu pracy. Rolq promotora pomocniczego jest opieka nad

doktorantem w kolejnych etapach projektowania pracy, realizacji badań oraz analizy i

interpretacji danych empirycznych.

L

II. WARUNKIWSZCZĘCIAPRZEWODUHABILITACYJNEGo.

Kandydat do stopnia doktora habilitowanego powinierr posiadać stopień doktora'
Dorobek naukowy powinien dotyczyc medycyny i nauk o zdrowiu.

PrzedtoŻona dokumentacja musi być w pełni zgodna Z wymaganiami forrnalnymi
cytowanego Rozporządzenia MNiSW z dn. 30 września 2016 roku.

A. oSIĄGNIĘCIE NAUKOWE

1. osiągnięcie naukowe będ4ce podstaw4 do ubiegania się o stopień doktora
habilitowanego stanowi istotny dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora.

Dorobek powinien stanowic Znaczqcy wkład autora w rozwój określonej dziedziny
naukowej.

2. osi4gnięciem naukowym moze być monografia - dzieŁo opublikowane w całości
lub zasadniczej części, ktÓre powinno cechować się nowości4, aktualności4 danych
i stanowic istotny twórczy wkład w rozwój danego obszaru wiedzy.

a. Kandydat w przypadku monografii, jako podstawy habilitacji, przedstawia

Dziekanowi WNoZ dokumenty wraz Z wersj4 monografii przygotowaną do

druku. Dziekan po zasięgnięciu opinii Komisji nauki WNoZ moŻe
zakwalifikowac pracę do drr"rku w Dziale Wydawriictw CM, zgodnte z
planem wydawniczym.

2.



2. osiągnięciem naukowym moze być cykl spójnych powiązanych tematycznie

prac wynikaj4cych z realtzowanego autorskiego projektu badawczego,

opublikowanych w recenzowanych pismach naukowych o wysokim współczynniku

oddziaływania. Pisma te powinny znajdowac się w bazie Journal Citation reports

(JCR). Na osiągnięcie naukowe powinny składać się następujące publikacje:

a. Co najmniej 4 oryginalne publikacje naukowe (bez prac przeglądowych i

metaanaltz), w tym 3 publikacje z pierwszym autorstwem. Wkład pracy w
publikacje wieloautorskie powinien wynosic co najmniej 75%.

b. Publikacje naukowe stanowi4ce osiągnięcie naukowe powinny posiadać

istotny współczynnik oddziaływania, czy\t co najmniej 5 pkt. IF. Co

najmniej dwie z nich powinny uzyskać wartośc MNSiW > 25 pkt.

B. ISToTNAAKTYWNoŚc NłuKoWA

Kryteria oceny w zakresie osiągnieć naukowo.badawczych kandydata

ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (poza kryteriami

doty czącymi osiągnięcia naukowego).

l. Autorstwo lub współautorstwo opublikowanych pełnotekstovvych prac

oryginalnych z JCR, w tym:

a. Co najmniej 3 publikacj e zIF jako pierwszy lub autor,

b. Co najmniej 10 sumaryczny IF prac powstałych po doktoracie zgodnte z

rokiem opublikowania (poza punktacj4 prac ujętych w osiągnięciu

naukowym)
c. Co najmniej 200 pkt wg punktacji MNSiW
d. Co najmniej 20 cytowań publikacji wgbazy Web of Science (WoS)

e. Indeks cytowani Hirsha co najmniej 4 wg bazy WoS

2. Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami naukowo-badawczymi,

lub udokumentowany udział' w takich projektach.

3' otrzymane międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową

4. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach

tematycznych.

5. Uzyskane patenty międzynarodowe lub krajowe.

C. ISTOTNY DOROBEK DYDAKTYCZNY I POPULARYZATORSKI ORAZ
WSPoŁPRACA MIEDZYNARODoWA'

1. Udokumentowany dorobek w zakresie dydaktyki

a. opracowanie programów studiów lub autorskich zajęć dydaktycznych

b. Kierowanie pracami licencjackimi i magisterskimi



c. Pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodach doktorskich

d. opieka nad studenckimi kołami naukowymi

e. Udział w komisjach programowych uczelni

1. Dorobek w zakresie popularyzacji nauki

a. Wygłoszone referaty lub prowadzone warsztaty popularyzLlJ4ce naukę w

trakcie festiwali nauki, spotkari otwartyclr, spotkaniach z młodzięz4 itp.

b' Popularyzacja nauki w mediach (artykuły, audycje, materiały szkoleniowe)

c. tJdział w organizacji konferencji krajowych

2. osi4gnięcia w zakresie współpracy międzynarodowej

l. Czynny udział w konfęrencjach międzynarodowych (referaty, plakaty)

2. Uczestnictwo w międzynaroclowych konsorcjach lub sieciach naukowo-

badawczych
3. Udokumentowana współpraca naukowo-badawcza z jednostkami

zagtanrcznym|
4. Kierowanie lub udział W projektach realizowanych we współpracy z

naukowcami z ośrodkow Zagranicznych i przedsiębiorstwami (w przypadku

projektów B+R)

5. |Jdztał w komitetach organizacyjnych lub naukowych konf-erencji

międzynarodowych
Ponadto na|eŻy wykazac :

a. Udział. we władzachi przynalezność do towarzystw naukowych

b. Pełnienie funkcji redaktora, członka komitetu naukowego lub redakcyjnego czasopism

naukowych

c. Recenzje w pismaclr naukowych o istotnym współczynniku oddziaływania

d. Staze w zagranicznych ośrodkach naukowych

e. Uzyskane nagrody i wyróznienia

III. WARUNKI RoZPoCZĘCIA PoSTĘPOWANIA o NADANIE TYTUŁU
PROFESORA

l. osiągnięcia naukowe znacznie przekraczajqce wymagania stawiane w
postępowarriu lrabilitacyjnynr. Wartośc dorobku naukowego po uzyskaniu

stopnia doktora habilitowanego w postaci oryginalnych naukowych prac

pełnotekstov\rych powinna wynosić

a. co najmniej 600 pkt MNSiW w tym co najmniej 300 po habilitacji

b. sumaryczny IF > 40 pkt, w tym co najmniei 20 pkt od uzyskania

habilitacii



c. co najmniej 20 prac jako pierwszy lub ostatni autor po uzyskantu

habilitacj i

d. co najmniej 40 cytowań wgbazy WoS, Indeks Hirsha >8 *g bazy WoS.

2. osiągnięcia dydaktyczne w zakresie promocji kadr naukowych:

a. wypromowanie co najmniej dwóch doktorów (zakonczone przewody

doktorskie)

b. pełnienie co najmniej dwukrotnię funkcii ręcenzenta w przewodach

doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniu

habilitacyjnym.

3. osiągniecia w działalności dydaktycznej i organizacyjnej

Udokumentowane osi4gniecia w działalności dydaktycznej I organlzacyjnej na

rzecz uczelni, w tym: opieka nad działalności4 kół naukowych, praktyk

studenckich, opieka nad pracami dyplomowymi, udział W kształceniu

podyplomolvym, udział' w komisjach wydziałowych i senackich, pełnienie funkcji

administracyjnych na Wdziale itp., a takŻę autorstwo podręcznikow, skryptów,

wprowadzanię autorskich programów i treści kształcenia.

4. Doświadczenia w kierowaniu zespołami badawczymi

Udokumentowane doświadczenia w kierowaniu zespołami realizującymi projekty

finansowane w drodze konkursów krajowych i międzynarodowych. Wizyty (visiting

prof') i staze zagraniczne w ośrodkach naukowych i badawczych. Wykłady

międzynarodowe wygłoszone jako Zaproszony wykładowca w ośrodkach

naukowych. Prowadzenie istotnych naukowo projektow badawczych w kraju we

współpracy międzynarodowej. Udokumentowana współpraca międzynarodowa- w

formie listow intencyjnych, umów o współpracy naukowo-badawczej, prowadzenia

projektow.


