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Uchwała nr 1/38 /2012-2016
Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 12 maja 2016 roku
w

sprawie

kryteriów,

jakie

powinien

spełniać

dorobek

naukowy

kandydatów do

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym.
ZASADY POSTĘPOWANIA

HABILITACYJNEGO - WYDZIAŁ

PRZYRODNICZO-TECHNICZNY

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
Rada

Wydziału

Przyrodniczo-Technicznego

Uniwersytetu

Opolskiego

wprowadza

szczegółowe kryteria dotyczące dorobku naukowego habilitanta, których spełnienie jest
zalecane przy wszczęciu postępowania. Jednocześnie Rada Wydziału stwierdza, że każdy z
wniosków o wszczęcie przewodu habilitacyjnego powinien być rozpatrywany indywidualnie z
uwzględnieniem swojej specyfiki.
Szczegółowe kryteria stosowane przy ocenie dorobku naukowego habilitanta w
dyscyplinie Biologia:
1) łączny dorobek habilitanta po uzyskaniu stopnia doktora powinien obejmować publikacje o
sumarycznej liczbie punktów MNiSW powyżej 250 (punkty MNiSW przyznane czasopismom
podawane zgodnie z datą publikacji artykułu);
2) przynajmniej 8 publikacji z listy filadelfijskiej z łącznym IF powyżej 3,5 (IF czasopisma
podawany zgodnie z datą publikacji artykułu); przynajmniej w 2 z nich udział kandydata
powinien być powyżej 60 %, a co najmniej jedna publikacja powinna być pracą samodzielną;
3) liczba cytowań

publikacji wg bazy Web of Science - powyżej 15 (bez autocytowań);

4) indeks Hirscha opublikowanych prac wg bazy Web of Science nie mniejszy niż 3;
Ponadto dorobek habilitanta powinien spełniać kryteria wynikające bezpośrednio z
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. z 2011 r., Nr 196, poz. 1165)
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