
Zalecenia bibliometryczne dorobku naukowego kandydata wnioskującego 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w Akademii Wychowania Fizycznego 

im. Bronisława Czecha w Krakowie 

 

1. Do postępowania habilitacyjnego w AWF w Krakowie może zostać dopuszczona osoba, 

która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład 

autora w rozwój nauk w dziedzinie nauk medycznych i o zdrowiu, w dyscyplinie nauki 

o kulturze fizycznej oraz wykazuje istotną aktywność naukową, a także spełnia 

wszystkie wymagania ustawowe. 

2. Osiągnięciem naukowym, stanowiącym rozprawę habilitacyjną może być:  

a. monografia naukowa, 

b. cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych, 

3. Osiągnięcia naukowe będące podstawą rozprawy habilitacyjnej wymienione  

w pkt. 2 nie mogą powtarzać wyników badań opublikowanych w rozprawie doktorskiej 

ani w pracach, które powstały na jej podstawie. 

4. Jeżeli rozprawę habilitacyjną stanowi jednotematyczny cykl publikacji to powinien on 

spełniać poniższe wymagania: 

a. w skład cyklu powinny wchodzić minimum 4 oryginalne prace naukowe, 

opublikowane w renomowanych czasopismach posiadających współczynnik  

IF (wg bazy JRC), których łączna wartość wynosi nie mniej niż 5 IF (wg roku 

opublikowania), a kandydat jest w nich pierwszym autorem i posiada główny 

wkład w każdym z etapów powstawania tych prac, 

b. dodatkowo do cyklu, o którym mowa w punkcie 5a, mogą być dołączone prace 

zarówno oryginalne jak i poglądowe/przeglądowe z wykazu czasopism 

MNiSZW z dnia 31 sierpnia 2019 roku, w których kandydat jest pierwszym 

autorem. 

5. Zalecane dane naukometryczne określające aktywność naukową kandydata: 

a. współczynnik IF≥ 15 

b. indeks Hirscha ≥4 

c. minimalna liczba cytowań wg Web of Science (bez autocytacji) ≥ 30 

 

Wskazane powyżej wartości liczbowe stanowią wskazówkę dla kandydatów do stopnia 

doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej odnośnie punktowej wyceny całego dorobku 

naukowego przed i po uzyskaniu stopnia doktora. 



W uzasadnionych przypadkach, np. u kandydatów reprezentujących 

społeczny/humanistyczny nurt badań w naukach o kulturze fizycznej, istnieje możliwość 

dopuszczenia do postępowania awansowego osób, których dorobek naukowy nie spełnia 

wszystkich wskazanych wartości punktowych.  

W każdym przypadku wskazane wartości liczbowe stanowić mogą ważną lecz nie 

decydującą część oceny dorobku naukowego kandydata, która powinna być oparta przede 

wszystkim na ocenie merytorycznej wskazanych we wniosku publikacji naukowych osób 

ubiegających się o awans naukowy. 


