Kryteria wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora
na Wydziale Wychowania Fizycznego
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku
§ 1 Postępowanie o nadanie tytułu profesora
1. Postępowanie o nadanie tytułu profesora przeprowadza Rada Wydziału posiadająca
uprawnienia do nadania stopnia doktora habilitowanego na wniosek osoby ubiegającej
się o uzyskanie tytułu.
2. Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego
oraz:
a. posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane
w postępowaniu habilitacyjnym,
b. 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
c. posiada osiągnięcia w opiece naukowej uczestniczyła co najmniej:
–

raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym
nadaniem stopnia oraz,

–

raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim
zakończonym nadaniem stopnia, lub uczestniczy w charakterze promotora w
otwartym przewodzie doktorskim, oraz

–

dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub
w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnych.

3. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora dołącza do wniosku dokumenty
wymienione w § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
30 października 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia
czynności

w

przewodach

doktorskich,

w

postępowaniu

habilitacyjnym

oraz

w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zwanego dalej Rozporządzeniem oraz:
a. ocenę bibliometryczną dorobku naukowego dokonaną przez Ośrodek Informacji
Naukowej (z uwzględnieniem współczynnika oddziaływania Impact Factor (IF),
indeksu cytowań, pkt. MNiSW itd.).
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4. Podstawą do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora jest:
a. dorobek naukowy kandydata po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (patrz
Tab. 1),
b. posiadanie, wśród oryginalnych prac twórczych, co najmniej 6 pełnotekstowych
publikacji w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),
c. udział w towarzystwach naukowych,
d. ust. 2, pkt. b, c.
Tab. 1. Proponowane kryteria w zakresie oceny osiągnięć naukowo-badawczych

wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora na Wydziale
Wychowania Fizycznego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
habilitowanego

Rok
2016

Suma pkt MNiSW,
w tym IF

Indeks Hirscha

Liczba cytowań

H

CI

≥6

≥40

180
12,5

§ 2 Koszty postępowania o nadanie tytułu profesora
1. W przypadku gdy kandydat nie jest pracownikiem Uczelni, warunkiem podjęcia
uchwały o czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, jest pisemne
zobowiązanie się kandydata do wypłacenia wynagrodzenia należnego recenzentom
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 może przejąć jednostka zatrudniająca
kandydata.
3. W przypadku gdy kandydat jest pracownikiem Uczelni, warunkiem podjęcia uchwały
o czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, jest pisemne zobowiązanie
się kandydata do wypłacenia wynagrodzenia recenzentom w przypadku ustania
stosunku pracy między Uczelnią i kandydatem.
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 Ŝycie z dniem uchwalenia (uchwała RW z dnia 10.02.2016r.).
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