
Załącznik nr 6 

do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Nenckiego 

zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r. 

 

Kryteria przy występowaniu o tytuł profesora w oparciu o Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 poz. 1668. 

 

Zapisy: :  

Art. 227. 1. Ustawy Tytuł profesora może być nadany osobie, która: 

1) posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz: 

a) wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne, 

b) uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w 

drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach 

naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w 

uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, 

2) posiada stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki oraz wybitne osiągnięcia 

artystyczne; 

3) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz 

treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1)), nie pełniła w nich służby 

ani nie współpracowała z tymi organami2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych 

najwyższą jakością osiągnięć naukowych albo artystycznych, tytuł profesora może być 

nadany osobie posiadającej stopień doktora. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.  

4) Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może stanowić zrealizowane oryginalne 

osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne.  

 

Rada Naukowa Instytutu Nenckiego zaleca dodatkowe do ustawowych wymagania dla 

osób składających wnioski o przyznanie tytułu profesora: 

1. Uczestniczenie co najmniej  dwukrotnie w charakterze promotora w przewodzie 

doktorskim zakończonym nadaniem stopnia; 

2. Po habilitacji autorstwo lub współautorstwo co najmniej 12. publikacji impaktowych, w 

tym, co najmniej 6. z górnej ćwiartki listy filadelfijskiej wg aktualnie obowiązującego 5-

letniego współczynnika IF; 

3. Posiadanie w ogólnym dorobku naukowym, co najmniej 10. prac z górnej ćwiartki listy 

filadelfijskiej wg aktualnie obowiązującego 5-letniego współczynnika IF; 

4. Posiadanie co najmniej 100. cytowań prac ogólnego dorobku, z wyłączeniem autocytowań; 

5. Posiadanie dorobku organizacyjnego w skali wykraczającej poza pracownię. 

W wyjątkowych przypadkach np. osób prowadzących badania w wąskiej, lecz cennej dla 

Instytutu tematyce, przy występowaniu o stanowisko profesora, dopuszcza się możliwość 



odejścia od pewnych elementów powyższych zaleceń (pod warunkiem spełnienia wymogów 

ustawowych). Dyrektor Instytutu zwraca się wtedy do Prezydium Rady Naukowej z 

pisemnym uzasadnieniem parafowanym przez Zastępców Dyrektora ds. Naukowych, a 

Prezydium analizuje i poddaje wniosek tajnemu głosowaniu. Wniosek Dyrektora z opinią 

Prezydium jest ostatecznie opiniowany przez Radę Naukową Instytutu. 


