
U C H W A Ł A    Nr  46 

 

 

Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 12 marca 2013 roku 

 

 

w sprawie:  zatwierdzenia kryteriów, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający 

się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych 

w dyscyplinie „geodezja i kartografia” 

 

 

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

w Olsztynie, Rada Wydziału postanawia, co następuje:  

 

§ 1  

 

1. Zatwierdza się kryteria, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja 

i kartografia” na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Kryteria dotyczą kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” zgodnie 

z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. „o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki” według stanu prawnego obowiązującego 

przed 1 października 2011 r. 

 

§ 2 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

2. Traci moc uchwała nr 183 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 maja 2008 r.  

w sprawie zatwierdzenia kryteriów, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający 

się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie 

„geodezja i kartografia”. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Dziekan 

 

        dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM 

 

 



Załącznik do Uchwały nr 46 Rady WGiGP 

z dnia 12 marca 2013 roku 

 

Kryteria do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego  

nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” 

 

1. Dorobek naukowy kandydata musi być oceniony na co najmniej 100 punktów 

określonych według aktualnie obowiązującej punktacji. Zasady punktacji podano  

w ust. 4 niniejszego załącznika.  

2. W przypadku, gdy kandydat przedstawia rozprawę habilitacyjną w postaci 

monografii, jego dorobek musi zawierać przynajmniej 1 publikację opublikowaną 

w czasopiśmie indeksowanym przez JCR i wymienionym w części A listy MNiSW,  

a potwierdzony przez współautorów udział kandydata w powstaniu publikacji musi 

wynosić co najmniej 30%. 

3. W przypadku, gdy kandydat przedstawia cykl monotematycznych publikacji 

w uznanych periodykach naukowych, łącznie muszą być spełnione następujące 

warunki: 

1) wszystkie publikacje w przedstawianym cyklu muszą być opublikowane 

w punktowanych czasopismach z listy MNiSW, 

2) kandydat musi być samodzielnym autorem co najmniej 3 publikacji 

z przedstawianego cyklu lub, w przypadku publikacji wieloautorskich, 

w przynajmniej 3 publikacjach jego potwierdzony przez współautorów udział w 

powstaniu publikacji musi wynosić ponad 50%, 

3) pozostały dorobek kandydata musi zawierać przynajmniej 2 publikacje 

opublikowane w czasopismach indeksowanych przez JCR i wymienionych 

w części A listy MNiSW, a potwierdzony przez współautorów udział kandydata w 

powstaniu publikacji musi wynosić co najmniej 30%. 

4. Ustala się następujący sposób punktacji: 

1) artykuły naukowe punktuje się wg. listy MNiSW zgodnie z aktualnym na dzień 

złożenia dokumentacji rozporządzeniem  MNiSW w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, 

2) definicja monografii naukowych oraz ich punktacja obowiązuje zgodnie 

z aktualnym na dzień złożenia dokumentacji rozporządzeniem MNiSW w 

sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom 

naukowym, 

3) punkty za publikacje wieloautorskie dzielone są zgodnie z procentowym 

udziałem kandydata, potwierdzonym na piśmie przez pozostałych autorów. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Dziekan 

 

        dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM 

 


