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REKOMENDACJE RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE 
dotyczące wszczynania procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne na Uniwersytecie 
Warszawskim 

 
Wprowadzenie 

 
Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne (zwana dalej Radą Naukową) w trosce o wysoką 
jakość i obiektywność prowadzonej działalności naukowej, ustala niniejszym zasady 
postępowania, którymi powinni kierować się Kandydaci przed złożeniem wniosku do Rady 
Doskonałości Naukowej (RDN) i rekomenduje kryteria uwzględniane przy ocenie wniosków  
o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne na Uniwersytecie.  
      
     Biorąc pod uwagę zróżnicowany przebieg karier naukowych, Rada Naukowa podkreśla, że 
poniższe kryteria nie mają charakteru obligatoryjnego, a jedynie sugerują, na które elementy 
aktywności zawodowej warto zwrócić uwagę myśląc o wszczęciu postępowania 
habilitacyjnego. Spełnienie wszystkich kryteriów nie jest bezwzględnie konieczne, by  
pomyślnie przejść przez procedurę habilitacyjną. 
      
      

§1 
 
Rada Naukowa uznaje za celowe, aby Kandydat przed złożeniem wniosku o wszczęcie 
postępowania habilitacyjnego zasięgnął opinii Przewodniczącego Rady na temat swoich 
osiągnięć, które będą poddane ocenie w toku postępowania. Opinie te w żadnym stopniu nie 
są wiążące i nie ograniczają prawa Kandydata do złożenia wniosku do RDN, mają jednak na 
celu zwrócenie uwagi wnioskującego na to, czy spełnione są wymagania formalne 
przygotowywanego wniosku, czy istnieją jednoznaczne przesłanki wskazujące, że wartość 
osiągnięcia mogłaby być zakwestionowana podczas oceny przez recenzentów oraz czy Rada 
Naukowa posiada wystarczające kompetencje do przeprowadzenia postępowania  
w obszarze wiedzy wynikającym z osiągnięcia naukowego Kandydata. Kandydat przed 
złożeniem wniosku do RDN powinien zaprezentować swój dorobek naukowy  
(z wyróżnieniem osiągnięć będących podstawą do ubiegania się o stopień naukowy)  
w formie wykładu, który będzie dostępny dla społeczności akademickiej. Termin i miejsce 
takiego wykładu (np. podczas posiedzenia Rad Naukowych Instytutów) proponuje Kandydat, 
po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady. 
 

§2 
      

Rada Naukowa rekomenduje następujące kryteria, które powinien wziąć pod uwagę Kandydat 
przygotowując wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne na Uniwersytecie. 
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1.  W osiągnięciu, które stanowi jeden cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych, 
nie mniej niż 50% powinny stanowić publikacje, które ukazały się w czasopismach  
z pierwszego kwartyla w kategorii, do której przynależą te czasopisma, zgodnie z rankingiem 
publikowanym przez Journal Citation Reports (pod uwagę brana jest pozycja czasopisma w 
roku ukazania się prac lub w roku poprzedzającym, jeżeli baza JCR nie została zaktualizowana 
do czasu przygotowania dokumentacji przez Kandydata); pozostałe prace z osiągnięcia 
powinny być opublikowane w czasopismach co najmniej z drugiego kwartyla; sugeruje się, aby 
Kandydat nie zamieszczał w osiągnięciu prac opublikowanych w czasopismach  
z trzeciego i czwartego kwartyla. 
      
2. Większość prac w osiągnięciu, które stanowi jeden cykl powiązanych tematycznie artykułów 
naukowych, powinny stanowić prace oryginalne. 
 
3. Udział Kandydata w przygotowaniu prac przedstawianych jako osiągnięcie powinien być 
dominujący; w większości prac Kandydat powinien być autorem wiodącym (np. pierwszym 
i/lub korespondencyjnym), co oznacza, że jego wkład w przygotowanie tych publikacji 
powinien też obejmować pracę koncepcyjną. 
      
4. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością w zdobywaniu środków na badania naukowe 
w konkursach o krajowym lub międzynarodowym zasięgu. 
      
5. Kandydat powinien mieć doświadczenie w opiece nad studentami lub młodymi 
pracownikami naukowymi, np. pełnić funkcję opiekuna magistranta, promotora 
pomocniczego doktoranta, opiekuna post-doca lub opiekuna stypendysty, który realizował 
stypendium przyznane przez prestiżowe fundacje międzynarodowe. Przez opiekę rozumie się 
zarówno oficjalną opiekę potwierdzoną dokumentami odpowiedniej jednostki naukowej, jak 
i nieformalną funkcję doradczą potwierdzoną oświadczeniem kierownika jednostki, 
kierownika laboratorium lub lidera grupy badawczej w której pracował Kandydat. 
 
6. Kandydat powinien odbyć minimum jeden staż naukowy w uczelniach i instytucjach 
naukowych indeksowanych w bazach rankingowych QS, THE, ARWU. 
 

§3 
 
Kandydat zatrudniony na Uniwersytecie przed wystąpieniem z gotowym wnioskiem do RDN o 
wszczęcie postępowania habilitacyjnego powinien o tym fakcie poinformować swojego 
bezpośredniego przełożonego. Kandydat, dla którego Uniwersytet nie jest pracodawcą, 
uzgadnia z Kierownikiem Jednostki i Przewodniczącym Rady kwestie kosztów związanych  
z przeprowadzeniem procedury habilitacyjnej.  
 


