
 

Uchwała Nr 124/2017 

Rady Wydziału Nauk Biologicznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 maja 2017 r. 

 

w sprawie zaleceń dotyczących dorobku naukowego w postępowaniach 

habilitacyjnych, postępowaniach o nadanie tytułu profesora, awansach i 

nagrodach naukowych na Wydziale Nauk Biologicznych UWr 

 

§ 1. W związku z § 21 ust.2 pkt 6 Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 32/2016 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Statut Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz art. 18a ust. 2 i 3 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 z poźn, zm.), Rada Wydziału 

podjęła uchwałę wprowadzającą zalecenia dotyczące dorobku naukowego w 

postępowaniach habilitacyjnych, postępowaniach o nadanie tytułu profesora, awansach i 

nagrodach naukowych na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

Zalecenia dotyczące dorobku naukowego w postępowaniach habilitacyjnych, 

postępowaniach o nadanie tytułu profesora, awansach i nagrodach naukowych 

na Wydziale Nauk Biologicznych UWr 

 

1. W dorobku naukowym uwzględnia się publikacje1, uzyskane patenty2 i projekty3.  

2. Ewaluacja publikacji i patentów odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii 

naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie 

wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154) (z 

wyjątkiem zasad przyznawania punktów w publikacjach współautorskich w 

czasopismach naukowych) oraz komunikaty (wraz z załącznikiem) Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów 

przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. 

                                                                 
1 Publikacje w czasopismach naukowych i monografie naukowe. 
2 Termin „patenty” oznacza: patenty i inne przejawy działalności innowacyjnej opisane w załączniku nr 7 (ustęp 
1, punkt 3) do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie 
przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie  
wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154). 
3 Projekty afiliowane przy Uniwersytecie Wrocławskim, obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe 
finansowane ze środków pozauczelnianych określone w załączniku nr 4 do rozporządzenie Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom 
naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek 
organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154). 



3. Za publikacje naukowe w czasopismach przyznaje się najwyższą liczbę punktów 

spośród określonych w poszczególnych wykazach z ocenianego okresu.    

4. W przypadku publikacji współautorskich w czasopismach naukowych pracownik 

otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji naukowej w zależności od liczby 

autorów: do 10 autorów 100% punktów; powyżej 10 autorów: 100% punktów – 

pierwszy lub korespondencyjny autor, 70% punktów – pozostali autorzy. 

5. Do nagród za działalność naukową liczą się publikacje od 25 pkt wzwyż. 

6. Zalecany minimalny dorobek naukowy:  

 

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego: 200 pkt, w 

tym:  

a) przynajmniej 7 publikacji z części A wykazu MNiSW lub monografii,  

b) przynajmniej 3 publikacje za co najmniej 25 pkt, 

c) przynajmniej 3 publikacje z części A wykazu MNiSW lub monografie, w których 

jest głównym autorem. 

 

Wszczęcie postępowania o tytuł profesora: 400 pkt, w tym co najmniej 200 pkt po 

uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, włączając w to: 

a) przynajmniej 10 publikacji z części A wykazu MNiSW lub monografii,  

b) przynajmniej 5 publikacji za co najmniej 25 pkt, 

c) przynajmniej 5 publikacji z części A wykazu MNiSW lub monografii, w których 

jest głównym autorem. 

 

Awans na stanowisko adiunkta: 25 pkt, w tym przynajmniej jedna publikacja za 

co najmniej 20 pkt. 

 

Awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego4, 5:  

1. 300 pkt, w tym co najmniej 100 pkt po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, 

włączając w to: 

a) przynajmniej 5 publikacji z części A wykazu MNiSW lub monografii, 

b) przynajmniej 3 publikacje za co najmniej 25 pkt, 

c) przynajmniej 3 publikacje z części A wykazu MNiSW lub monografii, w których jest 

głównym autorem. 

                                                                 
4 Awans osoby, która posiada tytuł profesora rozpatrywany jest z pominięciem warunków opisanych w punktach 
1 i 2. 
5 Zgodnie z sugestią władz Rektorskich zalecane jest, aby pomiędzy uzyskaniem stopnia  doktora 
habilitowanego, a wnioskiem o awans upłynęły co najmniej  dwa lata. Ponadto kandydat powinien móc się  
wykazać pełnieniem funkcji promotora w ukończonym przewodzie doktorskim lub być promotorem osoby 
mającej otwarty przewód doktorski.   



2.6 Pozyskanie finansowania projektu3 po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 

lub zwiększenie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 

(opisanego w punkcie 1b) o przynajmniej 2 publikacje za co najmniej 25 pkt każda . 

 

Awans na stanowisko profesora zwyczajnego7:  

1. 700 pkt, w tym co najmniej 300 pkt po uzyskaniu tytułu profesora, włączając w to: 

a) przynajmniej 10 publikacji z części A wykazu MNiSW lub monografii, 

b) przynajmniej 5 publikacji za co najmniej 25 pkt, 

c) przynajmniej 3 publikacje z części A wykazu MNiSW lub monografie, w których jest 

głównym autorem. 

2.6 Pozyskanie i ukończenie przynajmniej jednego projektu3 po uzyskaniu stopnia 

doktora habilitowanego lub zwiększenie dorobku naukowego po uzyskaniu tytułu 

profesora (opisanego w punkcie 1b) o przynajmniej 3 publikacje, za co najmniej 25 

pkt każda. 

 

7. Zastosowanie się do powyższych zaleceń nie jest ani warunkiem koniecznym ani 

wystarczającym do przeprowadzenia postępowania, a każda sprawa rozpatrywana 

jest indywidualnie. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 
Przewodniczący Rady 

Wydziału Nauk Biologicznych 

Dziekan: dr hab. prof. Dariusz Skarżyński 

 

 

                                                                 
6 Od 2019 r. 
7 Zgodnie z sugestią władz Rektorskich zalecane jest, aby pomiędzy uzyskaniem tytułu profesora, a 
wnioskiem o awans upłynęły co najmniej dwa lata.  

 


