
  

Szanowni PT Dziekani i Przewodniczący Rad Naukowych Jednostek występujących o 

nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora. 

 

 

 Sekcja IV – Nauki Medyczne Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów podjęła uchwałę, 

aby Jednostka przedstawiająca wniosek dołączała do dokumentacji w postępowaniu o nadanie 

stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora każdorazowo szczegółową 

analizę bibliometryczną publikacji kandydatki /kandydata wg załączonego wzoru.  

 Analiza bibliometryczna powinna być opracowana przez Dział Informacji Naukowej 

albo odpowiednią Jednostkę Uczelni lub Instytutu i podpisaną przez osobę odpowiedzialną za 

jej sporządzenie.  

 Analizę bibliometryczną należy dołączać do wniosków rozpatrywanych od 01.01.2009r. 

 

 

 

 

  Przewodniczący Sekcji Nauk Medycznych CK 

   

  Prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski 



  

Analiza bibliometryczna publikacji autorstwa dr   

w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
 

I. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych, 

prac w suplementach czasopism, listów do redakcji oraz udziału autora wymienionego w dodatku 

(appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych). 

 

A. w piśmiennictwie posiadającym „impact factor” – chronologicznie 

Rok Tytuł czasopisma IF KBN/MNiSW IC 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 itd.    

Łącznie liczba prac Łącznie liczba punktów    

B. W czasopismach bez „impact factor”    

Liczba prac Suma punktów    

II. Opisy przypadków – liczba prac:    

A. w czasopismach z „impact factor” punkty    

B. w czasopismach bez „impact factor” punkty    

III. Prace poglądowe – liczba prac:    

A. w czasopismach z „impact factor” punkty    

B. w czasopismach bez „impact factor” punkty    

IV. Rozdziały w podręcznikach:    

A. międzynarodowych, liczba     

B. krajowych, liczba     

V. Prace popularno – naukowe i inne:    

Liczba     

 

Łączna punktacja: IF =  KBN/MNiSW =  IC =   
 

Informacje dodatkowe: 

VI. Liczba streszczeń: 

A. ze zjazdów międzynarodowych (bez punktacji) 

B. ze zjazdów krajowych (bez punktacji) 

VII. Liczba publikacji pełnotekstowych w suplementach czasopism: 

A. posiadających „impact factor” Łączny IF= KBN/MNiSW=  

B. nie posiadających „impact factor”  

VIII. Liczba listów do redakcji czasopism: 

A. posiadających „impact factor” Łączny IF= KBN/MNiSW=  

B. nie posiadających „impact factor”  

IX. Liczba publikacji z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych 

A. w czasopismach posiadających „impact factor”  

B. nie posiadających „impact factor”  

 

Liczba cytowań (należy podać źródło)  
 

 

 

 podpis osoby sporządzającej 

 



  

Analiza bibliometryczna publikacji autorstwa dr hab.   

w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora. 

 

Dorobek przedhabilitacyjny 
I. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych, 

prac w suplementach czasopism, listów do redakcji oraz udziału autora wymienionego w dodatku 

(appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych). 

 

A. w piśmiennictwie posiadającym „impact factor” – chronologicznie 

Rok Tytuł czasopisma IF KBN/MNiSW IC 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 itd.    

Łącznie liczba prac Łącznie liczba punktów    

B. W czasopismach bez „impact factor”    

Liczba prac Suma punktów    

II. Opisy przypadków – liczba prac:    

A. w czasopismach z „impact factor” punkty    

B. w czasopismach bez „impact factor” punkty    

III. Prace poglądowe – liczba prac:    

A. w czasopismach z „impact factor” punkty    

B. w czasopismach bez „impact factor” punkty    

IV. Rozdziały w podręcznikach:    

A. międzynarodowych, liczba     

B. krajowych, liczba     

V. Prace popularno – naukowe i inne:    

Liczba     

 

Łączna punktacja: IF =  KBN/MNiSW =  IC =   
 

Informacje dodatkowe: 

VI. Liczba streszczeń: 

A. ze zjazdów międzynarodowych (bez punktacji) 

B. ze zjazdów krajowych (bez punktacji) 

VII. Liczba publikacji pełnotekstowych w suplementach czasopism: 

A. posiadających „impact factor” Łączny IF= KBN/MNiSW=  

B. nie posiadających „impact factor”  

VIII. Liczba listów do redakcji czasopism: 

A. posiadających „impact factor” Łączny IF= KBN/MNiSW=  

B. nie posiadających „impact factor”  

IX. Liczba publikacji z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych 

A. w czasopismach posiadających „impact factor”  

B. nie posiadających „impact factor”  

 

Liczba cytowań (należy podać źródło)  
 

 

 

 podpis osoby sporządzającej 

 



  

Analiza bibliometryczna publikacji autorstwa dr hab.   

w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora. 

 

Dorobek po habilitacji 
I. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych, 

prac w suplementach czasopism, listów do redakcji oraz udziału autora wymienionego w dodatku 

(appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych). 

 

A. w piśmiennictwie posiadającym „impact factor” – chronologicznie 

Rok Tytuł czasopisma IF KBN/MNiSW IC 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 itd.    

Łącznie liczba prac Łącznie liczba punktów    

B. W czasopismach bez „impact factor”    

Liczba prac Suma punktów    

II. Opisy przypadków – liczba prac:    

A. w czasopismach z „impact factor” punkty    

B. w czasopismach bez „impact factor” punkty    

III. Prace poglądowe – liczba prac:    

A. w czasopismach z „impact factor” punkty    

B. w czasopismach bez „impact factor” punkty    

IV. Rozdziały w podręcznikach:    

A. międzynarodowych, liczba     

B. krajowych, liczba     

V. Prace popularno – naukowe i inne:    

Liczba     

 

Łączna punktacja: IF =  KBN/MNiSW =  IC =   
 

Informacje dodatkowe: 

VI. Liczba streszczeń: 

A. ze zjazdów międzynarodowych (bez punktacji) 

B. ze zjazdów krajowych (bez punktacji) 

VII. Liczba publikacji pełnotekstowych w suplementach czasopism: 

A. posiadających „impact factor” Łączny IF= KBN/MNiSW=  

B. nie posiadających „impact factor”  

VIII. Liczba listów do redakcji czasopism: 

A. posiadających „impact factor” Łączny IF= KBN/MNiSW=  

B. nie posiadających „impact factor”  

IX. Liczba publikacji z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych 

A. w czasopismach posiadających „impact factor”  

B. nie posiadających „impact factor”  

 

Liczba cytowań (należy podać źródło)  
 

 

 

 podpis osoby sporządzającej 

 


