
 

Uchwała nr 1/2021 

Rady Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

z dnia 14 stycznia 2021 r.  

 

w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr. Ireneuszowi 

Jedlińskiemu 

 

Działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, ze 

zm.), w związku z art. 179 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, 

ze zm.), art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) oraz § 38 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

z dnia 27 czerwca 2019 r. ze zm., Rada Naukowa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

Rada Naukowa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odmawia nadania dr. Ireneuszowi 

Jedlińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

w dyscyplinie nauki o medyczne. 

 

 

Uzasadnienie: 

 

Komisja habilitacyjna w dniu 2 grudnia 2020 r., w głosowaniu jawnym, w obecności sześciu 

członków (Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Jacek Dubiel), podjęła uchwałę zawierającą 

opinię w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu Panu dr. n. med. Ireneuszowi 

Jedlińskiemu.  

 

Członkowie Komisji habilitacyjnej dokonali oceny całkowitego dorobku naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego, oraz monografii zatytułowanej „Ocena odległego wyniku 

zamknięcia przetrwałego otworu owalnego za pomocą zapinki Amplatza u chorych po 

kryptogennym niedokrwiennym udarze mózgu. Porównanie chorych młodszych i starszych” 

wydanej w 2018 r. przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

(ISBN 978-83-7597-358-7).  Wszyscy Recenzenci pozytywnie ocenili przedstawioną do 

recenzji monografię podkreślając, że stanowi ona wyraz doświadczenia klinicznego 

Habilitanta.  Pozytywnie oceniono także działalność organizacyjną i dydaktyczną dr Ireneusza 

Jedlińskiego. 

 

Jednomyślnie negatywne oceny Recenzentów i członków Komisji dotyczące dorobku 

naukowego Kandydata stanowiły podstawę do negatywnego zaopiniowania przez Komisję 

Habilitacyjną wniosku Kandydata o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Analiza bibliometryczna dokonana przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w dniu 07.08.2019 podaje, że łączna suma punktów MNiSW za 

publikacje naukowe w czasopismach wynosi 487 a Impact Factor 29,857. Dr n. med. Ireneusz 

Jedliński posiada w swoim dorobku 6 prac oryginalnych o łącznej wartości Impact Factor 7,714 



 

(57 pkt MNiSW), w tym jedną pracę oryginalną jako pierwszy Autor (IF 0,673; 8 pkt wg 

MNiSW). Łączna liczba cytowań wynosi 105, index Hirscha 3 wg Web of Science (wg bazy 

Scopus odpowiednio 414 i 4). Habilitant jest także autorem lub współautorem 24 prac 

kazuistycznych z IF i 16 bez IF oraz 2 prac poglądowych bez IF, 44 streszczeń zjazdowych na 

zjazdach ogólnokrajowych i 26 na zjazdach zagranicznych. Ponadto w dorobku Habilitanta 

znajdują się 3 prace z udziałem dr. Jedlińskiego jako współbadacza w badaniach 

wieloośrodkowych z IF 62,245 (nazwisko wymienione w Appendix).  

Wszyscy recenzenci oraz członkowie Komisji negatywnie ocenili dorobek naukowy Pana dr. 

Ireneusza Jedlińskiego podkreślając, że dorobek Kandydata nie spełnia wymogów istotnej 

aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym przedstawionych w uchwale Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2017 roku, zgodnie z którą oczekuje się 

od Habilitanta przedstawienia „… co najmniej 15 prac oryginalnych o łącznej punktacji 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego co najmniej 200 punktów i łącznym wskaźniku 

wpływu Impact Factor co najmniej 10 punktów, z tym, że co najmniej 100 punktów 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz co najmniej 5 punktów Impact Factor 

powinno przypadać na prace, których kandydat jest pierwszym autorem”. 

Prof. dr hab. Janina Stępińska w swoim podsumowaniu recenzji wymieniła trzy kryteria, które 

przedstawione są w art. 219.1 Ustawy o ubieganiu się o stopień doktora habilitowanego i 

stwierdziła, że dr med. Ireneusz Jedliński spełnia dwa pierwsze kryteria. Kryterium wysokiej 

aktywności naukowej nie jest jednoznacznie sprecyzowane w ustawie. W związku z tym, że dr 

n. med. Ireneusz Jedliński ubiega się o stopień naukowy doktora habilitowanego w 

Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w swojej recenzji przeanalizowała warunki, które w tej 

Uczelni powinien spełniać Kandydat. Następnie prof. Stępińska cytując Uchwałę Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2017 stwierdza, że Kandydat 

opublikował jedynie 6 z 15 wymaganych prac oryginalnych. Jako pierwszy autor opublikował 

jedną pracę oryginalną. Praca została opublikowana przed doktoratem, w 2002 r. w Acta 

Cardiologica, z IF 0.673 przy wymaganych 5 punktach IF. Nie spełnia zatem kryteriów 

wymaganych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, którego Rada Naukowa prowadzi 

postępowanie habilitacyjne. Nie spełnia również warunków publikacyjnych obowiązujących w 

Narodowym Instytucie Kardiologii, gdzie wymaga się 10 prac oryginalnych w czasopismach 

ujętych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych oraz posiadających IF (w tym cykl 

prac wykazany jako osiągnięcie), w tym 5 jako pierwszy autor- w tym co najmniej 3 artykuły 

z IF>=2.5. Podsumowując, prof. dr hab. Janina Stępińska stwierdziła, że „Całokształt dorobku 

dr. n. med. Ireneusza Jedlińskiego nie spełnia kryteriów stawianych kandydatom ubiegającym 

się o stopień doktora habilitowanego”. 

Prof. dr hab. Karina Wierzbowska - Drabik w swojej ocenie dorobku naukowego również 

odniosła się do wymogów stawianym kandydatom do tytułu doktora habilitowanego 

wymienionym w Uchwale Senatu UM z 2017 r. W swoim podsumowaniu zaznaczyła, że 

Kandydat jest doświadczonym kardiologiem i echokardiografistą co znalazło odzwierciedlenie 

w licznych opublikowanych pracach kazuistycznych a także zaangażowaniu w działalność 

dydaktyczną na kursach dla lekarzy. Ustawa zawiera jednak także wymóg istotnej aktywności 

naukowej Kandydata, w której po uzyskaniu stopnia doktora brakuje oryginalnych prac 

pierwszoautorskich, poza wspomnianymi powyżej opisami przypadków. Prof. Karina 

Wierzbowska- Drabik podkreśla, że Pan dr n. med. Ireneusz Jedliński jest pierwszym autorem 

jednej pracy oryginalnej z IF o wskaźniku wpływu 0,673 i punktacji MNiSW 8 pkt. nie spełnia 

więc warunków przyjętych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Prof. Wierzbowska- Drabik 



 

zwróciła również uwagę na to, że w bazie PubMed na dzień 24 sierpnia 2020 roku nie 

znaleziono informacji wskazujących na publikację przez Kandydata prac oryginalnych po 

przygotowaniu analizy bibliometrycznej, w tym danych stanowiących temat badawczy 

przedstawionej do oceny monografii. Reasumując Prof. Karina Wierzbowska- Drabik uważa, 

że „całokształt dorobku dr. n. med. Ireneusza Jedlińskiego nie spełnia w chwili obecnej 

wszystkich warunków zawartych w art. 16 ustawy dnia 14.03.2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017r. poz. 

1789) a tym samym nie spełnia kryteriów stawianych kandydatom ubiegającym się o 

przyznanie stopnia doktora habilitowanego.” 

Prof. dr hab. Andrzej Budaj w swoim podsumowaniu stwierdził, że dr n. med. Ireneusz 

Jedliński jest dobrze wykształconym internistą, kardiologiem i echokardiografistą. Jego 

dorobek naukowy ściśle łączy się z praktyką lekarską, czego odzwierciedleniem są liczne 

publikacje kazuistyczne. Praca habilitacyjna jest wartościowa, ale nie znalazła żadnego wyrazu 

publikacyjnego w czasopismach. Prof. Budaj podkreślił, że dorobek naukowy nie spełnia 

kryteriów UM w Łodzi wymaganych dla uzyskania stopnia doktora habilitowanego i w swojej 

recenzji przedstawił wniosek o niedopuszczenie dr. n.med. Ireneusza Jedlińskiego do dalszych 

etapów przewodu habilitacyjnego. 

Pozostali członkowie Komisji Habilitacyjnej obecni jednoznacznie podzielają negatywną 

opinię Recenzentów dotyczącą dorobku naukowego Pana dr n.med. Ireneusza Jedlińskiego. 

 

Rada Naukowa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, po zapoznaniu się z materiałami 

dotyczącymi postępowania habilitacyjnego dr. Ireneusza Jedlińskiego, opiniami Recenzentów 

oraz uchwałą Komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie odmowy nadania stopnia 

doktora habilitowanego, w dniu 14 stycznia 2021 r., w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę  

w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych  

i nauki o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr. Ireneuszowi Jedlińskiemu . 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

Prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak 
 

 

 

Otrzymują: 

- Intranet/BIP 
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