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UCHWAŁA nr 5 /XI /2014 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka 
z dnia 20 listopada 2014 roku 

w sprawie modyfikacji kryteriów progowych wymaganych dla kandydatów do awansu 
naukowego 

 

Od dnia 1.01.2015 roku będą obowiązywać następujące progi awansu naukowego: 

I. Doktoraty; kryteria progowe wymagane dla kandydatów 
 

1)  Wszczęcie procedury (otwarcie przewodu doktorskiego): 
 ≥ 1 publikacja w recenzowanym czasopiśmie naukowym                                                                       

(w tym także streszczenie pracy oryginalnej w recenzowanym czasopiśmie 
zagranicznym); kandydat jest pierwszym autorem 

 
2) Dopuszczenie do obrony: 

 
Grupa parametrów 

*wymagane 
** zalecane 

Poszczególne warunki 

*Publikacje  praca doktorska jako monografia: 

 Prace (oprócz monografii): ogółem ≥ 4, w tym co  najmniej 2 
oryginalne  i 1 poglądowa,  w tym  ≥1  praca jako pierwszy autor 

 Łącznie ≥ 25 pkt MNiSW 
 

 doktorat  jako cykl prac: 

 ≥ 4 recenzowane spójne tematycznie prace; 

 kandydat jest pierwszym lub korespondującym autorem ≥ 3 

 3 z nich to prace oryginalne ( i nie są opisami przypadków ) 

 ≥ 1 praca ma IF≥2 
lub 

 ≥ 2 prace mają punktację MNiSW≥5   i ≥1 praca IF>0.5 
 

 Łączna liczba pkt MNiSW: ≥25 
 

**Inna działalność Aktywnie uczestniczył (a)  w działalności organizacyjnej, dydaktycznej  lub 
pracy towarzystw naukowych 

 
 
 
 



Strona 2 
 
 

II. Habilitacje; kryteria progowe wymagane dla kandydatów 
 

Grupa parametrów 
*wymagane 
** zalecane 

Poszczególne warunki 

*Publikacje  Ogółem 30 
 IF publikacji pełnych ≥ 10, w tym jako pierwszy                                                      

lub korespondujący autor  IF ≥5 
 

 Praca habilitacyjna jako monografia 

 Liczba publikacji z IF :  ≥ 3 po doktoracie, jako pierwszy autor 
 

 Rozprawa habilitacyjna (jako cykl prac) 

 ≥ 4 recenzowane spójne tematycznie prace; 

 kandydat jest pierwszym lub korespondującym autorem     
wszystkich  4 

 ≥3 z nich to prace oryginalne ( i nie są opisami przypadków ) 

 suma IF za cykl prac ≥5 
 

 Łączna liczba pkt MNiSW/KBN: ≥150 po doktoracie                                                    
(w tym  ≥ 50 jako pierwszy autor) 

 
 Wskaźnik Hirscha: ≥6 

 
 
 

**Granty 
 

 Posiada doświadczenie w  realizacji projektów finansowanych w drodze 
konkursów 
Lub 

 Kandydat (ka) odbył (a) staże naukowe w instytucjach naukowych                  
(w tym zagranicznych) 

Lub 

 Kandydat (ka)  prowadził (a)  badania naukowe w instytucjach 
naukowych (w tym zagranicznych) 

Lub 

 był autorem/kierownikiem projektu naukowego finansowanego ze 
środków zewnętrznych 

 

**Opieka naukowa 
 

Kandydat (ka) uczestniczył (a) 
-   jako promotor  pomocniczy w przewodzie doktorskim zakończonym 

nadaniem stopnia lub obecnie  uczestniczy  jako promotor   w  otwartym 
przewodzie doktorskim 

 

**Inna działalność Aktywnie uczestniczył (a)  w działalności organizacyjnej, dydaktycznej  lub 
pracy towarzystw naukowych 
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III. Tytuł profesora; kryteria progowe wymagane dla kandydatów 
 

Grupa parametrów 
*wymagane 
** zalecane 

Poszczególne warunki 

*Publikacje  Ogółem ≥ 50, w tym  ≥ 20 po habilitacji 

 IF publikacji pełnych ≥ 20 

 Liczba publikacji z IF: ≥5 

 Liczba publikacji z IF  jako pierwszy autor  ≥5 

 Łączna liczba pkt MNiSW/KBN: 300 (≥150 po habilitacji) 

 Wskaźnik Hirscha: ≥10 

 

*Granty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**Granty 
 

 Posiada doświadczenie w  kierowaniu zespołami badawczymi, 
realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub 

zagranicznych 
Lub 

 Kandydat (ka) odbył (a) staże naukowe w instytucjach naukowych                  
(w tym zagranicznych) 

Lub 

 Kandydat (ka)  prowadził (a)  badania naukowe w instytucjach 
naukowych (w tym zagranicznych) 

 

 był autorem/kierownikiem projektu naukowego finansowanego ze 
środków zewnętrznych 

 

*Opieka naukowa 
 

Kandydat (ka) uczestniczył (a) co najmniej: 

 jeden raz jako promotor w przewodzie doktorskim zakończonym 
nadaniem stopnia 

Oraz 

 Jeden raz jako promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim 
zakończonym nadaniem stopnia lub obecnie uczestniczy jako 

promotor w otwartym przewodzie doktorskim 
Oraz 

 Dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub 
habilitacyjnym bądź w postępowaniu habilitacyjnym 

*Inna działalność Aktywnie uczestniczył (a)  w działalności organizacyjnej, dydaktycznej  lub 
pracy towarzystw naukowych 

 

 

 

                                                                            PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ 
                                                                               Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
 
                     Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda 
 


