
 
 

Poz. 6 

UCHWAŁA NR 17 
RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE 

 z dnia 15 stycznia 2020 r. 

w sprawie 
ustalenia zasad wyróżniania prac doktorskich 

Na podstawie § 49 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. 
poz. 190) Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. Wyróżniane rozprawy  doktorskie  powinny  wnosić  istotną  wartość dodaną 
w dyscyplinie nauk ekonomicznych i finansów. 

2. Jako  wyznacznik  istotnej  wartości  dodanej  należy  przyjąć to,  czy  praca 
doktorska pozwoliła na przygotowanie co najmniej dwóch publikacji w wyróżniających 
się czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub ma na to realną 
szansę. 

3. Za wyróżniające czasopismo naukowe uznaje się czasopismo, które 
otrzymało przynajmniej 100 pkt. w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
na podstawie odpowiedniego rozporządzenia w sprawie punktacji czasopism 
naukowych obowiązującego w dniu obrony doktoratu lub równoważne osiągniecie. 

4. W przypadku współautorstwa, należy wziąć pod uwagę jakościowy i ilościowy 
wkład doktoranta, który powinien być jasno określony i wystarczający do uznania go 
za stanowiący istotną wartość dodaną w dziedzinie nauk ekonomicznych. Przykładowe 
kategorie wkładu autorów zawiera Załącznik nr 1. 

5. Doktorat może być wyróżniony, jeśli przed rozpoczęciem  obrony doktorskiej 
w  przynajmniej  jednej  recenzji  zamieszczony   jest   wyraźny  wniosek   recenzenta  
o wyróżnienie rozprawy.  

6. Komisja powinna dążyć do tego, by średni udział wyróżnionych prac 
doktorskich  w długim okresie (powyżej czterech lat) nie przekraczał 30%. 

7. Członkowie Rady Dyscypliny informowani są o spełnieniu powyższych 
warunków przez proponowane do wyróżnienia prace, w szczególności o publikacjach, 
które przygotowano w ramach lub na podstawie pracy doktorskiej, a w przypadku ich 
współautorstwa, o ilościowym i jakościowym wkładzie doktoranta.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny 
Ekonomia i Finanse: J. Kudła 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 17 

Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse 
 z dnia 15 stycznia 2020 r. 

 
 
Kategorie wkładu autora: 
 
1. Formułowanie celów badawczych  
2. Opracowanie metody i tworzenie modeli 
3. Opracowywanie oprogramowania 
4. Weryfikacja wyników badań 
5. Analiza formalna  
6. Prowadzenie procesu badawczego 
7. Zapewnienie zasobów do badań 
8. Tworzenie i zachowanie danych  
9. Pisanie opublikowanego dzieła 
10. Pisanie - przegląd i edycja  
11. Wizualizacja  
12. Nadzór nad planowaniem i realizacją działalności badawczej 
13. Administracja projektu  
14. Pozyskanie finansowania 

 
 


