Uchwała nr 74/2014
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie opinii dot. minimów habilitacyjnych oceny dorobku naukowego dla uczelni
medycznych
Senat działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 20) Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje:
§1
Senat pozytywnie opiniuje niżej wymienione propozycje minimów habilitacyjnych¹ oceny dorobku
naukowego dla uczelni medycznych:
1. Osiągnięcie naukowe (dwie opcje):
a/
monografia (wydrukowana i rozpowszechniona)
ze stosownym oświadczeniem o dotychczasowym sposobie publikacji danych w niej
zawartych. Przy braku takiego oświadczenia należy złożyć stosowne zapytanie przed
kontynuacją procedury,
b/

jednotematyczny cykl prac:
minimum 4 publikacje oryginalne z pierwszym współautorstwem:
w tym:
3 publikacje z listy czasopism MNiSW część A²
w tym:
- 2 o sumie pkt ≥ 50
lub
- 1 o pkt ≥ 45.
2. Założenia ogólne³:
1. 4liczba cytowań > 25,
2. 5HI > 4.
3. Dorobek poza cyklem prac:
minimum 15 publikacji oryginalnych:
w tym:
a) minimum 7 publikacji z listy czasopism MNiSW część A:
w tym publikacje z pierwszym współautorstwem:
- 3 o sumie pkt > 75
lub
- 2 o sumie pkt > 75
lub
- 1 o pkt 50
b/ co najmniej drugie współautorstwo 2 publikacji oryginalnych po
minimum 20 pkt MNiSW każda.
_______________________________

¹ wypełnienie poniższych warunków nie gwarantuje pozytywnej opinii, bo tej dokonuje komisja habilitacyjna, a
następnie rada wydziału.
²punktacja zgodnie ze stosownymi Komunikatami MNiSW wydawanymi corocznie od 2012 zawierającymi
punktacje obowiązujące od 2011 roku. Dla lat 2007- 2010 należy przyjąć punktację MNiSW z roku 2010. Dla lat
wcześniejszych (1995-2006) należy uwzględnić czasopisma z IF wg wartości z danego roku – sposób
przypisania punktów zawiera Tabela (w załączeniu).
³dotyczy wszystkich publikacji
4,5 zgodnie z Web of Science

Tabela
IF
<1,0
1,000-1,999
2,000-2,999
3,000-3,999
4,000-4,999
>5,0

Punktacja czasopism z IF z lat 1995-2006
Punktacja
15
20
25
30
35
40

§2
Minima habilitacyjne, o których mowa w § 1 stanowią propozycje dla rad wydziałów.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Dziekanom.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
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