Załącznik
do Uchwały nr 75/RSN.NF/2021
Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk farmaceutycznych
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 20 grudnia 2021 roku

Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich
na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku
dla nowo otwieranych postępowań doktorskich
Przepisy niniejszego Regulaminu oparte są na:
- Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021roku poz. 478
ze zm.);
- Regulaminie określającym sposób postępowania ws. nadania stopnia doktora na Uniwersytecie
Medycznych w Lublinie - załącznik do Uchwały Nr CCXI/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 25 września 2019 roku;
- Regulaminie funkcjonowania Rad ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, zwana dalej
„Komisją”.
Rada ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dyscyplinie nauk farmaceutycznych,
zwana dalej „Radą ds. Stopni”.

I.

Informacje dla Komisji

1. Rozprawa doktorska w postaci monografii może być wyróżniona w przypadku gdy została wyróżniona
przez wszystkich recenzentów.
2. W przypadku pracy złożonej ze zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów
naukowych dodatkowym warunkiem wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej jest sumaryczny
IF zbioru wyższy niż 5,0, wyróżnienie przez co najmniej jednego recenzenta oraz brak negatywnych
recenzji.
3. Pisemny wniosek recenzenta o wyróżnienie rozprawy wraz z jego uzasadnieniem musi być zawarty
w podsumowaniu recenzji.
4. W części niejawnej publicznej obrony rozprawy doktorskiej Komisja rozpatruje wnioski recenzentów
o wyróżnienie rozprawy.
5. Rozprawa doktorska może być wyróżniona, jeśli przebieg przewodu doktorskiego oraz dysertacja
naukowa spełniają następujące warunki:
A. Rozprawa doktorska:
a) reprezentuje wysoki poziom naukowy, przy uwzględnieniu rangi rozwiązywanego problemu oraz
jakości i zakresu przeprowadzonych badań;
b) wyróżnia się oryginalnością zastosowanych metod i narzędzi badawczych;
c) ma wyjątkowe walory poznawcze, użytkowe lub wdrożeniowe.
B. Doktorant:
a) wykazał się znaczącym dorobkiem publikacyjnym, w tym posiada w dorobku naukowym co najmniej
dwie opublikowane lub jedną opublikowaną i jedną przyjętą do druku (DOI) pracę oryginalną
w recenzowanych czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej lub z listy A MEiN (Ministerstwo
Edukacji i Nauki);
b) w publikacjach tych doktorant powinien uzyskać łącznie minimum 5,0 pkt IF (IF – impact factor
przyjęty dla danego wydawnictwa w roku poprzedzającym zgłoszenie publikacji do druku) i minimum
140 pkt według punktacji MEiN oraz w przynajmniej jednej z tych publikacji powinien być pierwszym
autorem (wymagany załącznik z udokumentowaniem w formie wydruku z Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).
6. W przypadku pozytywnej opinii Komisja zawiera wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej w uchwale
opiniującej nadanie stopnia doktora skierowanej do Rady ds. Stopni.
7. Wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej powinien uzyskać poparcie w głosowaniu tajnym zwykłą
większość głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji (w tym obligatoryjnie z udziałem
przewodniczącego komisji).
8. Rada ds. Stopni na wniosek Komisji, może wyróżnić rozprawę doktorską poprzez podjęcie
w głosowaniu tajnym stosownej uchwały.

II.

Informacje dla Rady ds. Stopni

1. Wniosek Komisji o wyróżnienie rozprawy doktorskiej powinien zostać przedstawiony Radzie ds. Stopni
przez przewodniczącego przed głosowaniem.
2. Rozprawa doktorska zostanie wyróżniona, jeżeli w głosowaniu tajnym wniosek Komisji uzyska zwykłą
większość głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady, w tym obligatoryjnie
z udziałem przewodniczącego lub jego zastępcy.
3. Doktorant, którego rozprawa doktorska została wyróżniona, otrzymuje zaświadczenie o nadaniu stopnia
naukowego doktora z informacją o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

III. Informacje dla Recenzenta
Rozprawa doktorska przygotowana na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
może zostać wyróżniona, jeżeli spełnia następujące warunki:
1.

Wyróżnione mogą być rozprawy doktorskie, jeśli:
A. Rozprawa doktorska:
a) reprezentuje wysoki poziom naukowy, przy uwzględnieniu rangi rozwiązywanego problemu oraz
jakości i zakresu przeprowadzonych badań;
b) wyróżnia się oryginalnością zastosowanych metod i narzędzi badawczych;
c) ma wyjątkowe walory poznawcze, użytkowe lub wdrożeniowe.
B. Doktorant:
a) wykazał się znaczącym dorobkiem publikacyjnym, w tym posiada w dorobku naukowym co najmniej
dwie opublikowane lub jedną opublikowaną i jedną przyjętą do druku (DOI) pracę oryginalną
w recenzowanych czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej lub z listy A MEiN (Ministerstwo
Edukacji i Nauki);
b) w publikacjach tych doktorant powinien uzyskać łącznie minimum 5,0 pkt IF (IF – impact factor
przyjęty dla danego wydawnictwa w roku poprzedzającym zgłoszenie publikacji do druku) i minimum
140 pkt według punktacji MEiN (Ministerstwo Edukacji i Nauki) oraz w przynajmniej jednej z tych
publikacji powinien być pierwszym autorem (wymagany załącznik z udokumentowaniem w formie
wydruku z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)

2. Rozprawa doktorska w postaci monografii musi zostać wyróżniona przez wszystkich recenzentów.
3. W przypadku pracy złożonej ze zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych
dodatkowym warunkiem wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej jest sumaryczny JIF zbioru wyższy
niż 5,0 oraz wyróżnienie przez co najmniej jednego recenzenta i żaden z recenzentów nie zaopiniował
rozprawy doktorskiej negatywnie.
4. Wniosek recenzenta o wyróżnienie rozprawy wraz z jego uzasadnieniem musi być zawarty
w podsumowaniu recenzją.
5. Wnioski o wyróżnienie składane w trakcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej nie będą rozpatrywane.

