Kryteria wszczęcia postępowania habilitacyjnego
na Wydziale Wychowania Fizycznego
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku

§ 1 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego
1. Do postępowania habilitacyjnego może być dopuszczona osoba, która spełnia wszystkie

wymagania ustawowe, w tym m.in. przygotowała rozprawę habilitacyjną, posiada
oryginalne osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące
znaczny wkład autora w rozwój nauk o kulturze fizycznej oraz spełnia, poniżej
zamieszczone minimalne kryteria w zakresie bibliometrycznych osiągnięć naukowobadawczych.
2.

Stopień

doktora

habilitowanego

jest

nadawany
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postępowania

habilitacyjnego.
3. Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia
naukowego, zwanej dalej Habilitantem.
4. Kandydat do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dołącza dokumenty wymienione
w § 12 ust. 1 - 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października
2015 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności
w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie
tytułu profesora, zwanego dalej Rozporządzeniem oraz:

a. wymagany dorobek naukowy kandydata po uzyskaniu stopnia doktora (patrz Tab. 1),
b. oświadczenia wszystkich współautorów, gdy osiągnięciem naukowym jest część pracy
zbiorowej, określając indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (zał. 1),
c. oświadczenie, że kandydat dotychczas nie ubiegał się o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego lub w przypadku wcześniejszego ubiegania się o nadanie stopnia
doktora habilitowanego informacje o przebiegu przewodu habilitacyjnego wraz
z wykazem osiągnięć naukowych, który był podstawą uprzedniego postępowania,
d.

analizę

bibliometryczną

sporządzoną

według

wzoru

Centralnej

do Spraw Stopni i Tytułów; analizę sporządza Ośrodek Informacji Naukowej,
5. Rozprawa habilitacyjna może stanowić:

Komisji

a. powstałe po uzyskaniu stopnia doktora dzieło opublikowane w całości lub zasadniczej
części, albo cykl publikacji powiązanych tematycznie,
b. zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub
artystyczne,
c. część

pracy

zbiorowej

jeżeli

opracowanie

wydzielonego

zagadnienia

jest

indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego.
6. Gdy rozprawę habilitacyjną stanowi cykl publikacji powiązanych tematycznie, to:
a. powinna ona składać się z minimum 5 oryginalnych prac naukowych, opublikowanych
w renomowanych czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports
(JCR),

b. w przypadku, gdy cykl zawiera więcej niż 5 prac, to wśród dodatkowych prac:
dopuszczalna jest jedna praca poglądowa/przeglądowa, która stanowi wprowadzenie
i zasadniczą część oryginalnych prac badawczych cyklu,
c. w minimum trzech pracach powiązanych tematycznie habilitant musi być pierwszym
autorem, z jego decydującym wkładem na każdym etapie powstawania i pisania tych
prac (w tworzeniu koncepcji, przeprowadzeniu badań, analizy wyników i dyskusji,
oraz pisaniu artykułów) i musi przedstawić oświadczenie wszystkich współautorów
określające indywidualny wkład każdego z nich w powstanie prac.
7. W przypadku gdy osiągnięciem naukowym jest samodzielna i wyodrębniona cześć pracy
zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego
z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu
współautorów, habilitant załącza oświadczenia określające jego indywidualny wkład
w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych
współautorów.

Tab. 1. Proponowane kryteria w zakresie oceny bibliometrycznej osiągnięć naukowobadawczych wszczęcia postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora
habilitowanego na Wydziale Wychowania Fizycznego
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§ 2 Koszty w przewodzie habilitacyjnym
1. W przypadku gdy habilitant nie jest pracownikiem Uczelni, warunkiem podjęcia uchwały
o wszczęciu postępowania habilitacyjnego, jest pisemne zobowiązanie się habilitanta do
wypłacenia wynagrodzenia należnego recenzentom oraz członkom komisji w przewodzie
habilitacyjnym, zwanego dalej Wynagrodzeniem.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 może przejąć jednostka zatrudniająca Habilitanta.

3. W przypadku gdy habilitant jest pracownikiem Uczelni, warunkiem podjęcia uchwały
o wszczęciu postępowania habilitacyjnego, jest pisemne zobowiązanie się habilitanta do
wypłacenia wynagrodzenia recenzentom oraz członkom komisji w postępowaniu
habilitacyjnym w przypadku ustania stosunku pracy między Uczelnią i Habilitantem.

4. Wysokość i terminy zapłaty Wynagrodzenia określi odrębna umowa.

§ 3 Przepisy końcowe
W sprawach nie ujętych regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy i rozporządzenia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia (uchwała RW z dnia 10.02.2016r.).

