
 

 

 

Uchwała nr 1/239/2017 

z dnia 14 marca 2017 r. 

Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie warunków wyróżnienia rozprawy doktorskiej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882, ze zm.), § 38 pkt 23 Statutu 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., Rada Wydziału 

Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Rozprawa doktorska może uzyskać wyróżnienie Rady Wydziału Lekarskiego, na wniosek 

Dziekana, w przypadku gdy dwóch recenzentów wnioskowało o jej wyróżnienie oraz został 

spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:  

1) prace wchodzące w skład spójnego tematycznie zbioru, będącego formą rozprawy 

doktorskiej, posiadają łączny współczynnik wpływu Impact Factor wynoszący co najmniej 

3 punkty lub co najmniej 30 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

2) wyniki badań będących przedmiotem rozprawy doktorskiej zostały opublikowane 

lub przyjęte do druku w formie publikacji oryginalnej lub cyklu publikacji w czasopismach 

o łącznym współczynniku wpływu Impact Factor wynoszącym co najmniej 3 punkty 

lub co najmniej 30 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie 

nieprzekraczającym jednego roku od dnia obrony rozprawy doktorskiej, a doktorant jest ich 

pierwszym autorem.  

§ 2 

Kandydat spełniający warunki, o których mowa w § 1, w terminie nieprzekraczającym jednego 

roku od dnia obrony rozprawy doktorskiej, składa do Dziekana pisemną informację 

o publikacjach ogłoszonych lub przyjętych do druku, wraz z kopią publikacji lub listem 

od redakcji czasopisma, poświadczającym przyjęcie pracy do druku.  

§ 3 

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej następuje w drodze uchwały Rady Wydziału Lekarskiego, 

podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   § 5 

Do przewodów doktorskich wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w 

życie uchwały stosuje się dotychczasowe warunki wyróżnienia.  

 

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego 

 

 

prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska  


