
Uchwała nr 56 / 2016/2017 

Rady Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 15 września 2017 r. 

 

w sprawie określenia warunków, jakie powinny być spełnione przez kandydata ubiegającego się 

o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595) 

2. Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455) 

3. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1198). 

4. Ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 859) 

5. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 

nr 179 poz. 1065) 

6. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 

kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

(Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1165) 

7. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w 

postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 

1586) 

§1 

Rada Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, posiadająca uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, 

przyjęła następujące kryteria związane z przeprowadzaniem postępowań habilitacyjnych: 

Zalecane warunki, jakie powinien spełniać kandydat w postępowaniu habilitacyjnym 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Centralnej Komisji wniosek 

o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, w którym wskazuje jednostkę organizacyjną posiadającą 

uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego. 

W przypadku wskazania Rady Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie, do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która 

posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, w tym dorobek naukowy w dziedzinie nauk 

rolniczych, dyscyplinie zootechnika, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny 

wkład autora w rozwój dyscypliny naukowej zootechnika oraz wykazuje się istotną aktywnością 

naukową. 

 

W przypadku osiągnięcia naukowego stanowiącego cykl publikacji powiązanych tematycznie 

(jednotematycznego cyklu publikacji) 

1. Cykl obejmuje oryginalne prace twórcze, opublikowane w czasopismach z oficjalnym 

pięcioletnim współczynnikiem wpływu Impact Factor (IF) łącznie nie mniejszym niż 1,5, w 

których średni wkład kandydata w zakresie koncepcji pracy, przeprowadzenia doświadczeń 



oraz opracowania i analizy wyników nie jest mniejszy niż 50%. Pożądane jest, aby kandydat 

w części prac był pierwszym lub korespondencyjnym autorem. 

2. Łączna liczba punktów za cykl publikacji (wszystkie prace wchodzące w skład cyklu muszą 

być opublikowane) stanowiący rozprawę habilitacyjną nie mniejsza niż 80 (wg wykazu 

czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z rokiem 

opublikowania). 

3. Udział habilitanta w publikacjach jest pierwszoplanowy, a jego średni wkład ze wszystkich 

publikacji (lista A i B MNiSW) stanowiących rozprawę habilitacyjną nie jest mniejszy niż 

50%.  

W przypadku gdy osiągnięciem naukowym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, 

habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej 

współautorów określające indywidualny, precyzyjnie określony, w tym także procentowy wkład 

każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu 

współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej 

pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z 

obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo 

jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. 

 

Pozostałe osiągnięcia osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie 

osiągnięć naukowo-badawczych oraz w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz 

współpracy międzynarodowej habilitanta - zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o 

nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1165),  

przy czym osiągnięcia naukowo-badawcze (dorobek publikacyjny z wyłączeniem cyklu 

publikacji stanowiącego rozprawę habilitacyjną): 

1. Łączna liczba punktów za publikacje z listy A i B MNiSW nie mniejsza niż 300. 

2. Współczynnik wpływu Impact Factor (IF) łącznie nie mniejszy niż cztery (4,0 - ≥7,0)*. 

3. Indeks Hirsha nie mniejszy niż 3. 

*- zakres należy traktować jako zróżnicowanie wymagań dla głównych profili dorobku dyscyplin 

stosowanych, w przypadku nauk rolniczych najwyższe wartości IF dotyczą profili związanych z 

genetyką, biochemią, fizjologią, toksykologią, zmniejszająco dla hodowli, chowu zwierząt, organizacji 

produkcji zwierzęcej i doradztwa rolniczego.  

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

Dziekan Wydziału 

Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

 

Prof. dr hab. Joanna Barłowska 

 


