
Informacja o kryteriach publikacyjnych niezbędnych do wszczęcia 

przewodu doktorskiego w Instytucie Psychologii UAM w dyscyplinach: 

nauki o poznaniu i komunikacji społecznej oraz psychologia

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13. lipca 2012 r. w sprawie 

kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 
877)  wraz  z  komunikatem  z  dnia  17.  września  2012  r.  w  sprawie  wykazu  czasopism 
naukowych, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie kategorii”.

2. Uchwała  Rady  Instytutu  Psychologii  UAM  z  dnia  5.  listopada  2012  w  sprawie  kryteriów 
publikacyjnych  niezbędnych  do  wszczęcia  postępowania  habilitacyjnego  w  Instytucie 
Psychologii UAM w dyscyplinach: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej oraz psychologia 
(zwana dalej „uchwałą”).

1. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego w Instytucie Psychologii UAM 

jest  posiadanie  w  dorobku  co  najmniej  dwóch  prac  naukowych 

(opublikowanych lub przyjętych do druku), przy czym:

a) co najmniej  jedną publikacją  musi być  artykuł naukowy opublikowany 

w czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie 

kategorii, lub monografia naukowa;

b) drugą  publikacją  może  być artykuł  naukowy  opublikowany 

w czasopiśmie  naukowym  wymienionym  w  wykazie  MNiSW,  lub 

monografia naukowa, lub rozdział zamieszczony w pracy zbiorowej, lub 

publikacja  naukowa  w  recenzowanym  sprawozdaniu  z 

międzynarodowej konferencji naukowej.

(pkt 1. uchwały)

2. Jeżeli doktorant jako publikację wskazaną w pkt. 1. przedstawia publikację, 

której  jest współautorem, to  musi złożyć pisemne oświadczenie określające 

jego indywidualny wkład w powstanie publikacji (nie mniej niż 30%)

(pkt 2. uchwały).

3. Jeżeli  doktorant  jako  publikację  wskazaną  w  pkt.  1.  przedstawia  artykuł, 

którego  jest  współautorem,  to  artykuł  ten  powinien  być  opublikowany  w 

czasopiśmie takim, które posiada, w roku publikacji, minimum 5 punktów wg 

wykazu MNiSW.

(pkt 2. uchwały)

4. Obrona pracy doktorskiej powinna się odbyć w terminie nie dłuższym niż 4 lata 

od dnia wszczęcia przewodu doktorskiego. W wyjątkowych przypadkach, na 
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wniosek doktoranta i po pozytywnym zaopiniowaniu przez promotora, Rada 

Instytutu Psychologii może przedłużyć ten termin

(pkt. 3. uchwały).

5. Kryteria niniejsze obowiązują od 1 października 2013 r.
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