
UCHWALA Nr 311212020
Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zarz4dzaniu i Jako5ci

Wydzialu Ekonomicznego
Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej

w Lublinie

z dma 17 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjgcia minimalnyclt wymagari dot. cyklu publikacji jako rdwnowainych

rozprawie doktorskiej w procedurze doktoryzowania

w dyscyplinie Nauk o Zarzqdzaniu i Jakoici

Dztalaj4c na podstawie $ 39 ust 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
z dnia29 maja2019 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zarz4dzanu i JakoSci w gtrosowaniu
jawnym ptzy wykorzystaniu Srodk6w porozumiewania sig na odlegto5i uchwala, co
nastgpuje:

$1

Przyjmuje minimalne wymagania dot. cyklu publikacji jako r6wnowaZnego rozprawie

doktorskiej w procedurze doktoryzowania w dyscyplinie Nauk o Zarzqdzaniu i JakoSci

stanowi4cy zalqcznlk do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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1,. Liczba publikacji i ich dokumentacja

Zglaszany cykl powinny stanowic minimum trzy opublikowane artykuly w czasopism ach zdyscypliny
Nauk oZarzqdzaniu iJako5ci: jeden w czasopi6mie zbazy JCR, a dwa w czasopismach zbazy
SCOPUS lub trzy opublikowane artykuly z bazy SCOPUS, przy czym co najmniej jeden z nich w
czasopismie z Q1-Q2 dla dyscypliny Nauk oZarzqdzaniu i JakoSci.

Doktorant powinien byc wiodqcym (pierwszym) autorem co najmniej dwu artykutow w cyklu, wtym
artykulu zamieszczonego w czasopi6mie zbazy JCR lub w czasopismie z QL-Q2 zbazy SCOPUS dla
dyscypliny Nauk o Zarzqdzaniu i Jakosci, a jego wktad (potwierd zony przez wspolautorow) powinien
byc na poziomie co najmniej50%, przy ogolnej liczbie autorow nie przekraczaiEcejtrzech.

Za opublikowany artykut traktujemy artykut dostgpny w tzw. wersji online first z nadanym numerem
DOl. Artykul zaakceptowany do druku i poswiadczony ,,listem akceptacyjnym" (,,Acceptance Letter")
nie moze byc uznany jako artykulopublikowany.

Do ktora nt d olqcza peln e wersje ele ktro n iczn e o p u bl i kowa nych a rtykutow.

W ka2dym przedstawionym przez doktoranta artykule naukowym powinien byc podany
procentowy i opisowy jego udzial w powstaniu artykutu (potwierdzony przez wszystkich
wspolautorow).

2. Autoreferat:

W przypadku przedstawienia cyklu publikacji jako rozprawy doktorskiej wymagane jest
przygotowanie przez Doktoranta autoreferatu.

W autoreferacie powinny byc zawarle:

zalo2enia teoretyczne badan, ktorych wyniki zostaly zamieszczone w artykulach
naukowych sktadaiacych sig na cykl bqdacy rozprawg doktorskq,
podsumowanie najwazniejszych osiqgnigc naukowych w obrgbie cyklu wrazz podaniem
ich dyskusji w odniesieniu do przyjgtych zaro2en teoretycznych.

struktura autoreferatu powinna byc zgodna z zalqcznikiem do UCHWAT-y Nr 3/05/2020 Rady
Naukowej Instytutu Nauk o Zarzqdzaniu i Jako5ci Wydziatu Ekonomicznego UMCS z dnia 21, maja
2O2O r., tj. zawierac:

a) tytut rozprawy, b) uzasadnienie wyboru tematu, c) istniejqcy stan wiedzy i lukg badawczq, d) cele
pracy, e) pytania i/lub hipotezy badawcze,f) zakres rozprawy, g) wielkosc isposob doboru prdby
badawczej (leSli wystgpuje), h) metody i narzqdzia badawcze, i) strukturq rozprawy (kolejno5c
a rtykutow), j ) wybra n e pozycje I iteratu ry wykorzysta ne przez Ka ndydata.

Tekst autoreferatu powinien byc dostgpny (np. poprzez lnlernet) dla wszystkich Cztonkow Rady
Naukowej lNoZiJ orazdla Recenzentow i Promotora jesli nie jest Czlonkiem Rady.

3. Konflikt interesow:

W celu uniknigcia konfliktu interesow:
Promotor lub promotor pomocniczy moze
wchodzqcego w sktad cyklu, promotor lub

byc wsp6lautorem najwyzej jednego artkutu
promotor pomocniczy nie mo2e byi gtownym

autorem tego artykulu.
Przyszly recenzent NIE moze
doktora nta.

byc wspolautorem jakichkolwiek prac opubrikowa nych przez

Tglaszana w postgpowaniu doktorskim prowadzonym przed Radq Naukowq
ramach cyklu publikacia wspolautorska NIE mogta byc wykorzystana przezinne
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doktoranta jako element cyklu publikacji w jego wcze5niejszym postgpowanfu.hoE.


