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Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności 

w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora 

na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego1 

 

1. Wstępna ocena osiągnięć kandydata 

Zgodnie z Ustawą,2 tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała 

stopień doktora habilitowanego oraz: 

1. posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane 

w postępowaniu habilitacyjnym; 

2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi 

projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych 

lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym 

zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, 

w tym zagranicznych; 

3. posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej: 

a. raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim 

zakończonym nadaniem stopnia oraz 

b. raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie 

doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w 

charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz 

c. dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w 

przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym 

Wydział Chemii rekomenduje osobom ubiegającym się o tytuł naukowy profesora 

spełnienie następujących kryteriów wstępnych: 

1. Łączny dorobek naukowy powinien obejmować co najmniej 45 publikacji w 

czasopismach z listy filadelfijskiej o sumarycznym IF co najmniej 150. 

2. Sumaryczna liczba cytowań niezależnych powinna wynosić co najmniej 

500. 

3. Indeks h powinien być nie mniejszy niż 15. 

4. W większości publikacji wydanych po habilitacji kandydat powinien być 

autorem korespondencyjnym. 

Spełnienie powyższych kryteriów nie jest ani warunkiem koniecznym, ani 

wystarczającym do podjęcia postępowania. Każda sprawa rozpatrywana jest 

indywidualnie. 

  

                                       
1 Podstawy prawne: (a) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity wg Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 

1311). (b) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w 
sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w 
postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 
1586).  
2 Wyciąg z art. 26 Ustawy, przytoczony dla wygody kandydatów. Prawnie wiążący jest jedynie 
bieżący tekst ustawy. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001586
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001586
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2. Procedura 

1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedstawia Dziekanowi 

wniosek o nadanie tytułu profesora. 

a. Przed złożeniem wniosku kandydat może uzyskać nieformalną ocenę 

swojego dorobku naukowego od Dziekana, prodziekana do spraw 

naukowych i członków Komisji Profesorskiej. 

2. Materiały są oceniane przez Komisję Profesorską, która rekomenduje (lub 

nie) wszczęcie postępowania. 

3. Dalszy ciąg postępowania prowadzony jest zgodnie z aktualnym trybem 

przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 
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