
 

 

Uchwała nr 4/1/2020 

z dnia 2 kwietnia 2020 roku 

Rady Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie warunków wyróżnienia rozprawy doktorskiej przez Radę Nauk Medycznych 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Na podstawie art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39, 534) oraz Ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz.85.) Rada 

Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala co następuje: 

§1 

Rozprawa doktorska może uzyskać wyróżnienie Rady Nauk Medycznych Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, na wniosek Przewodniczącego Rady Nauk Medycznych Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, w przypadku gdy co najmniej 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;  

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 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 Przewodniczącego Rady Nauk 

Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 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 Nauk Medycznych 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu 

tajnym. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

   prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska 


