
 

 

 
Rekomendacje Komisji Rady Naukowej ds. Kadry Naukowej dla Kandydatów otwierających 

postępowanie habilitacyjne 
 
Rekomenduje się, aby dorobek naukowy Kandydata, posiadającego stopień naukowy doktora, planującego 
otworzyć postępowanie habilitacyjne przed Radą Naukową Instytutu Farmakologii PAN spełniał 
następujące kryteria:  
- osiągnięcia naukowe w dyscyplinie nauki medyczne lub pokrewne w postaci naukowych prac oryginalnych 

(łącznie z pracami wchodzącymi w cykl prac habilitacyjnych) w czasopismach naukowych o sumarycznym 
IF co najmniej 90 lub odpowiadającej punktacji MNiSW i indeks Hirscha wszystkich publikacji Kandydata 

w dyscyplinie nauki medyczne lub pokrewne co najmniej 10* 

-  znaczne zwiększenie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora,  który stanowi istotny wkład 
autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej (zgodnie z Ustawą z dnia 20.07.2018 r., art. 219), 
a w tym:  

 osiągnięcie naukowe „dzieło habilitacyjne” obejmujące cykl powiązanych tematycznie 
oryginalnych prac naukowych, posiadających sumaryczny IF powyżej 20, w których Kandydat 
odegrał wiodącą rolę (pierwszy i/lub korespondencyjny autor) w projektowaniu 
i przeprowadzeniu badań oraz przygotowaniu manuskryptu do publikacji (np. cykl 5-6  prac 
oryginalnych; można dodatkowo dołączyć prace przeglądowe podsumowujące temat). 
 

Elementami podnoszącymi wartość dorobku Kandydata, są:  

  publikacje książkowe (monografie, rozdziały w monografiach) o profilu naukowym, najlepiej 
w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym, 

  patenty, 

  kierownictwo grantu badawczego MNiSW, NCN, NCBiR lub innego porównywalnego projektu 
zewnętrznego, 

  udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne: wykłady, seminaria, prowadzenie staży naukowych, prac 
licencjackich, magisterskich oraz promotorstwo pomocnicze w przewodzie doktorskim. 
 

Ponadto, zaleca się: 

 wygłoszenie wykładu monograficznego na forum IF PAN, związanego tematycznie z „dziełem 
habilitacyjnym”, 

  wystąpienie ustne podczas konferencji naukowej, zwłaszcza międzynarodowej. 
 
 

* Wieloośrodkowe prace kliniczne (których autorami są dziesiątki/setki osób, których rola polegała na prowadzeniu chorych 
i zbieraniu wyników w sposób zaślepiony) nie mogą być wliczane do ogólnego dorobku Kandydata. Dopuszcza się wyjątek, jeżeli 
autor publikacji uczestniczył w zaplanowaniu badań klinicznych i jest to potwierdzone w adnotacji w publikacji 
(Acknowledgement). 
 
 
 

 
 
Powyższe Rekomendacje przyjęto na posiedzeniu Rady Naukowej IF PAN w dniu 27 marca 2018 r. (Uchwała Rady 
Naukowej 24/XIII/18) wraz ze zmianami wprowadzonymi dnia 18 lutego 2021 r. (Uchwała Rady Naukowej nr 10/Z/2021).  


