
WYDZIAT ROTNICTWA I BIOIN2YNIERII

Zasady uznawania zbioru publikacji naukowych za rozprawg
przedstawian{ w celu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych

nadawanego pzez Radg Wydzialu Rolnictwa i Bioiniynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

(ustanowionewoparciuoArt. 13 ust. I i 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i
q ule naukowym oraz o stopniach i t54ule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595 z p6in. zm.)
uchwal4 nr XX|Vl1l20l4 Rady Wydziatu z dnia I I kwietnia 2014 r., zrnienione uchwala nr XXXII
ll/2014 z dnia 12 grudnia20l4 r.)

1. Rozprawa doktorska mo2e mie6 formg sp6jnego tematycznie zbioru artykul6w
opublikowanych lub przyjgtych do druku w czasopismach naukowych, okeSlonych przez
ministra wladciwego do spraw nauki na podstawie przepis6w dotycz4cych finansowania
nauki, je2eli odpowiada warunkom okreSlonym w Ustawie Art. 13. ust. 1. to znaczy
stanowi oryginalne rozwiqzanie problemu naukowego przygotowane pod opiek4
promotora albo pod opiek4 promotora i promotora pomocniczego.

2. Zbi6r prac przedstawiany Radzie Wydzialu jako rozprawa doktorska powinien obejmowa6:
1) w przypadku dyscypliny biotechnologia obszeme opracowanie stanowiqce przegl4d,

syntezQ i podsumowanie zbioru prac przedstawianych jako rozprawa doktorska lub
artykul przegl4dowy na temat zwipany z zakresem rozprawy oraz co najmniej 3

artykuly opublikowane w czasopismach naukowych w tym 2 prace opublikowane w
czasopismach posiadaj4cych wsp6lczynnik wplywu Impact Factor (lF), majduj4cych sig
w bazie Joumal Citation Reports (JCR).

2) w przypadku dyscyplin agronomi4 inZynieria rolnicza oraz ochrona i ksztaltowanie
drodowiska obszeme opracowanie stanowi4ce przegl4d, syntezg i podsumowanie zbioru
prac przedstawianych jako rozprawa doktorska lub artykul przegl4dowy na temat
ztxi4zarry z zakesem rozprawy oraz co najmniej 3 artykuly opublikowane w
czasopismach naukowych w tym 1 pracg opublikowan4 w czasopidmie posiadaj4cym
wsp6lczynnik wplywu Impact Factor (IF), znajduj4cym sig w bazie Joumal Citation
Reports (JCR).

3.Udzial Kandydata w artykulach naukowych powinien przektacza(, 50%o.

4. Wsp6lautorem artykul6w opr6cz artykulu przegl4dowego, powinien byi promotor, a tak2e
promotor pomocniczy.

5.

6.

W szczeg6lnych przypadkach Rada Wydzialu moze powierzyd obowiqzki promotora
osobie niebgd4cej wsp6lautorem publikacji przedstawiany Radzie Wydzialu jako rozprawa
doktorska.

Do zbioru prac stanowi4cych rozprawg doktorsk4 nie zalicza sie publikacji, kt6rej
posiadanie jest warunkiem wszczgcia przewodu doktorskiego (zgodnie z Art. 11 ust. 2
Ustawy).

Poznah, 12 grudnia2014 r.
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