
Dziennik Ustaw Nr 196 — 11216 — Poz. 1165

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 
2003  r. o  stopniach naukowych i  tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, 
poz. 595, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria oceny osiąg-
nięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego, zwanej danej „habilitantem”. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o współ-
autorstwie, należy przez to rozumieć indywidualny, 
precyzyjnie określony przez habilitanta, w  tym także 
procentowo, jego wkład w autorstwo.

§ 3. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-
-badawczych habilitanta obejmują:

1)  w  obszarze nauk humanistycznych — autorstwo 
lub współautorstwo publikacji naukowych w cza-
sopismach znajdujących się w bazie Web of Scien-
ce (WoS) lub na liście European Reference Index 
for the Humanities (ERIH),

2)  w  obszarze nauk społecznych — autorstwo lub 
współautorstwo publikacji naukowych w  czaso-
pismach znajdujących się w bazie Journal Citation 
Reports (JCR) lub na liście European Reference 
Index for the Humanities (ERIH),

3)  w obszarze nauk ścisłych:

a)  autorstwo lub współautorstwo publikacji na-
ukowych w  czasopismach znajdujących się 
w bazie Journal Citation Reports (JCR),

b)  wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, któ-
re uzyskały ochronę i  zostały wystawione na 
międzynarodowych lub krajowych wystawach 
lub targach,

4)  w obszarze nauk technicznych:

a)  autorstwo lub współautorstwo publikacji na-
ukowych w  czasopismach znajdujących się 
w bazie Journal Citation Reports (JCR),

b)  autorstwo zrealizowanego oryginalnego osiąg-
nięcia projektowego, konstrukcyjnego lub tech-
nologicznego,

c)  udzielone patenty międzynarodowe lub krajo-
we,

d)  wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, któ-
re uzyskały ochronę i  zostały wystawione na 
międzynarodowych lub krajowych wystawach 
lub targach,

5)  w obszarze nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, 
leśnych i weterynaryjnych oraz nauk medycznych, 
nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej:

a)  autorstwo lub współautorstwo publikacji na-
ukowych w  czasopismach znajdujących się 
w bazie Journal Citation Reports (JCR),

b)  udzielone patenty międzynarodowe lub krajo-
we,

c)  wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, któ-
re uzyskały ochronę, w tym te, które zostały wy-
stawione na międzynarodowych lub krajowych 
wystawach lub targach,

6) w obszarze sztuki:

a)  autorstwo lub współautorstwo publikacji na-
ukowych w  czasopismach znajdujących się 
w  bazie Web of Science (WoS) lub na liście 
European Reference Index for the Humanities 
(ERIH),

b)  autorstwo zrealizowanego dzieła sztuki lub 
utworu artystycznego o międzynarodowym lub 
krajowym zasięgu,

c)  pierwszoplanową rolę w spektaklu, filmie, reci-
talu muzycznym, występ jako solisty w koncer-
cie, udział w wystawie plastycznej i dyrygenturę 
koncertu kameralnego o międzynarodowym lub 
krajowym zasięgu,

d)  udział w międzynarodowych wystawach, festi-
walach, wydarzeniach artystycznych, plastycz-
nych, muzycznych, teatralnych i filmowych, po-
legający na prezentacji własnych prac i umiejęt-
ności

— oraz kryteria określone w § 4.

§ 4. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-
-badawczych habilitanta we wszystkich obszarach 
wiedzy obejmują:

1)  autorstwo lub współautorstwo monografii, publi-
kacji naukowych w czasopismach międzynarodo-
wych lub krajowych innych niż znajdujące się 
w bazach lub na liście, o których mowa w § 3, dla 
danego obszaru wiedzy;

2)  autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla 
danego obszaru: opracowań zbiorowych, katalo-
gów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, 
ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych;
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1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem ad-
ministracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie 
§ 1 ust.  2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 
Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, 
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.
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3)  sumaryczny impact factor publikacji naukowych 
według listy Journal Citation Reports (JCR), zgod-
nie z rokiem opublikowania;

4)  liczbę cytowań publikacji według bazy Web of 
Science (WoS);

5)  indeks Hirscha opublikowanych publikacji według 
bazy Web of Science (WoS);

6)  kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi 
projektami badawczymi lub udział w takich projek-
tach;

7)  międzynarodowe lub krajowe nagrody za działal-
ność odpowiednio naukową albo artystyczną;

8)  wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub 
krajowych konferencjach tematycznych.

§ 5. Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycz-
nego i popularyzatorskiego oraz współpracy między-
narodowej habilitanta we wszystkich obszarach wie-
dzy obejmują:

1)  uczestnictwo w programach europejskich i innych 
programach międzynarodowych lub krajowych;

2)  udział w międzynarodowych lub krajowych konfe-
rencjach naukowych lub udział w  komitetach or-
ganizacyjnych tych konferencji;

3)  otrzymane nagrody i wyróżnienia; 

4)  udział w konsorcjach i sieciach badawczych;

5)  kierowanie projektami realizowanymi we współ-
pracy z naukowcami z  innych ośrodków polskich 
i  zagranicznych, a  w  przypadku badań stosowa-
nych we współpracy z przedsiębiorcami;

6)  udział w komitetach redakcyjnych i radach nauko-
wych czasopism;

7)  członkostwo w międzynarodowych lub krajowych 
organizacjach i towarzystwach naukowych;

8)  osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji 
nauki lub sztuki;

9)  opiekę naukową nad studentami i lekarzami w to-
ku specjalizacji;

10)  opiekę naukową nad doktorantami w charakterze 
opiekuna naukowego lub promotora pomocnicze-
go, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich;

11)  staże w  zagranicznych lub krajowych ośrodkach 
naukowych lub akademickich;

12)  wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na za-
mówienie organów władzy publicznej, samorządu 
terytorialnego, podmiotów realizujących zadania 
publiczne lub przedsiębiorców;

13)  udział w zespołach eksperckich i konkursowych;

14)  recenzowanie projektów międzynarodowych lub 
krajowych oraz publikacji w  czasopismach mię-
dzynarodowych i krajowych.

§ 6.  Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 października 2011 r. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka




