
U C H W A Ł A   Nr  204 

 

Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 17 października 2017 roku 

 

 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia procedur projakościowych przy nadawaniu stopni naukowych 

doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia oraz 

występowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych 

 

 

 

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 

związku z § 1 ust. 3 pkt c Uchwały Nr 78 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji 

w 2017 roku, Rada Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (dalej: Rada 

Wydziału), postanawia co następuje: 

 

 

§1 

 

1. Rada Wydziału realizuje swoje uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora  

i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie „geodezja  

i kartografia” w oparciu o Ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (dalej: Ustawa) (t.j. Dz. U. 

2016 poz. 882, z późn. zm.) oraz w oparciu o akty wykonawcze do w/w Ustawy. 

2. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego 

lub występujący o nadanie tytułu naukowego profesora, dalej: Kandydat, musi spełniać 

kryteria określone w Ustawie i aktach wykonawczych do tej Ustawy. 

3. W trosce o poziom realizowanych przewodów doktorskich oraz postępowań 

habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora Rada Wydziału zatwierdza procedury 

projakościowe przy nadawaniu stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego  

w dyscyplinie geodezja i kartografia oraz występowaniu o nadanie tytułu profesora  

w dziedzinie nauk technicznych. 

 

§2 

 

Procedury projakościowe w przewodach doktorskich zostały określone w Rozdział III.  

ust. 1 Uchwały Nr 30 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 13 

listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzania przewodów doktorskich 

przez Radę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie” oraz „Wytycznych przygotowania rozprawy doktorskiej”, ze 

zmianą wniesioną Uchwałą Nr 196 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2015 roku, tekst jednolity:  

http://wgipb.uwm.edu.pl/files/centrum_dokumentow/2015/U/URW_30_2015tj.pdf 

 

 

http://wgipb.uwm.edu.pl/files/centrum_dokumentow/2015/U/URW_30_2015tj.pdf


§3 

 

1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona 

osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcie naukowe, uzyskane po otrzymaniu 

stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój dyscypliny „geodezja  

i kartografia” oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową i spełnia kryteria określone 

w aktach wykonawczych do Ustawy. 

2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić:  

1) powstałe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora dzieło, opublikowane w całości lub 

zasadniczej części, albo cykl publikacji powiązanych tematycznie jeżeli spełnia 

wymagania określone w art. 16 ust. 1 Ustawy. Wymaganie opublikowania czyni zadość 

upowszechnieniu osiągnięcia w społeczności naukowej danej dziedziny nauki, o czym 

powiadamia się wszystkie jednostki organizacyjne działające w zakresie tej dziedziny, 

2) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne 

jeżeli spełnia wymaganie określone w art. 16. ust. 1 Ustawy,  

3) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest 

indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego i spełnia wymagania określone w art. 16. ust. 1 Ustawy. 

3. O uzyskanie stopnia doktora habilitowanego mogą ubiegać się osoby wykazujące, także po 

uzyskaniu stopnia doktora, dużą aktywność naukową, potwierdzoną pracami 

opublikowanymi, bądź wdrożonymi do praktyki, jeżeli forma tych prac nie pozwala na ich 

publikację.  

4. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 2 ma być dowodem na potwierdzenie wniesienia  

znacznego wkładu Kandydata w rozwój dyscypliny „geodezja i kartografia”. 

5. Zarówno w osiągnięciu, o którym mowa w ust. 2, jak i w całym dorobku Kandydata za 

priorytetowe uznaje się parametry jakościowe a nie ilościowe. 

6. Zalecane parametry bibliograficzne w całym dorobku Kandydata, które muszą być 

spełnione łącznie (wg. bazy WoS) to: 

1) w przypadku cyklu publikacji: 

- liczba prac posiadających IF: 6 (w tym w min 3. publikacjach jako pierwszy autor). 

- indeks h: 3  

- sumaryczny IF: 4 

2) w przypadku monografii: 

- liczba prac posiadających IF: 4 (w tym w min. 1 publikacji jako pierwszy autor). 

- indeks h: 2  

- sumaryczny IF: 2 

7. Należy zwrócić uwagę aby nie wszystkie cytowania były autocytowaniami lub 

cytowaniami przez współautorów innych publikacji. 

8. Powielanie tematyki własnej rozprawy doktorskiej i przedstawianie jej nowych wersji jest 

formą autoplagiatu i nie stanowi znacznego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej. 

9. Jeżeli osiągnięcie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy jest częścią pracy zespołowej 

(lub w cyklu publikacji zawarte są prace zespołowe), należy wykazać, że część 

przedłożona jako osiągniecie jest indywidualnym wkładem Kandydata w rozwój 

dyscypliny „geodezja i kartografia. Do dokumentacji postępowania należy dołączyć 

pisemne oświadczenia współautorów zawierające informację o ich wkładzie w 

przygotowanie pracy zespołowej. Oświadczenia powinny zawierać zarówno procentowy 

udział współautora(ów), jak i syntetyczny opis wkładu współautora(ów) w przygotowanie 

pracy zespołowej. 

 

 



§4 

 

1. Kandydat ubiegający się o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych musi 

spełniać kryteria określone w art. 26 ust. 1 Ustawy oraz aktach wykonawczych do Ustawy. 

2. Kandydat ubiegający się nadanie tytułu profesora przedkłada Przewodniczącemu Rady 

Wydziału wniosek wraz z dokumentacją spełniającą kryteria, o których mowa w ust. 1. 

3. Do oceny wniosku Rada Wydziału powołuje trzyosobowy Zespół. 

4. W skład Zespołu wchodzą członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł naukowy 

profesora. 

5. Zespół przedkłada Przewodniczącemu Rady Wydziału protokół zawierający opinię 

zalecającą procedowanie lub odmowę procedowania wniosku. 

6. Ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie podejmuje Rada Wydziału. 

 

 

§5 

 

Rekomendację dotyczącą finansowania postępowań awansowych pracowników Wydziału 

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa wydaje Dziekan Wydziału Geodezji, 

Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w oparciu o Uchwałę Nr 65 Rady Wydziału z dnia 14 

maja 2013 roku w sprawie opiniowania, w zakresie dotyczącym finansowania, publikacji 

wybranych monografii naukowych, wszczynania przewodów doktorskich, postępowań 

habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora przez pracowników Wydziału 

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa i zgodnie z Decyzją Dziekana Nr 18/2013 

w sprawie   zasad finansowania publikacji wybranych monografii naukowych, przewodów 

doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora 

realizowanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  

i Budownictwa. 

 

§6 

 

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Dziekan 

 

 dr  hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM 

 

 


