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Zgodnie z art. 33 PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH do Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki  
(z późn. zm.): 
    1. Przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, 
niezakończone do dnia 1.10.2011 r., są prowadzone na podstawie przepisów 
dotychczasowych. 
    2. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy (tj. do 30.09.2013 
r.) na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora lub doktora 
habilitowanego albo tytułu profesora, mogą być prowadzone przewody doktorskie i 
habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów 
dotychczasowych albo przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz 
postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą. 

 
  

PROCEDURA w sprawie przeprowadzenia czynności w postępowaniach 
habilitacyjnych  

w brzmieniu Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 695, z późn. zmianami)   

  
Procedurę przeprowadzenia czynności w postępowaniach habilitacyjnych regulują:  
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22.09.2011 r.w sprawie 
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, 
w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora;  
  

      Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595, z późn. zmianami); 

 
  

Do postępowania habilitacyjnego moŜe zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień 
doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące 
znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej oraz wykazuje się istotną 
aktywnością naukową. 
Osiągnięcie naukowe moŜe stanowić: 

1.       Dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl 
publikacji ; 

2.       Część pracy zbiorowej, jeŜeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest 
indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 
  
Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Centralnej 
Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. Osoba ubiegająca się o 
nadanie stopnia doktora habilitowanego wskazuje we wniosku jednostkę organizacyjną 
posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do 
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Datą wszczęcia postępowania jest dzień 
doręczenia wniosku do Centralnej Komisji. 
  
Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza: 

1.       Oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą 
postępowanie habilitacyjne kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia 
doktora; 

2.       Autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych w formie 
papierowej i elektronicznej w języku polskim i angielskim; 

3.       Wykaz opublikowanych prac naukowych w formie papierowej i elektronicznej w języku 
polskim i angielskim; 

4.       Informację o: 
- osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których 
funkcję promotora (promotora pomocniczego); 
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- współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi ; 
- działalności popularyzującej naukę. 

5.       W przypadku gdy osiągnięciem naukowym  jest część pracy zbiorowej, habilitant 
przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład 
kaŜdego z nich w jej powstanie. Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłoŜenia 
oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego 
trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemoŜliwiającego uzyskanie wymaganego 
oświadczenia. 
Wkład we współautorstwo powinien być określony bardzo precyzyjnie, w tym równieŜ 
procentowo. 
  
Kryteria oceny osiągnięć habilitanta zawiera Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego z dnia 1.09.2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się 
o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
  
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz załącznikami habilitant 
przedkłada w formie papierowej i elektronicznej. 
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z autoreferatem habilitanta 
zamieszcza się na stronie internetowej Centralnej Komisji. 
Centralna Komisja w terminie 7 dni dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku 
uznania wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy, Centralna 
Komisja wzywa do uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia 
wniosku 
Po dokonaniu oceny formalnej wniosku. Centralna Komisja zwraca habilitantowi oryginał 
albo poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora. 
  
Centralna Komisja występuje do Rady jednostki wskazanej przez habilitanta o podjęcie 
Uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego i wskazania sekretarza komisji habilitacyjnej oraz jednego recenzenta. 
Uchwała Rady w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym.  
  
W przypadku, gdy Rada jednostki wskazanej przez wnioskodawcę nie wyrazi zgody na 
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, postępowanie prowadzi jednostka 
organizacyjna posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego 
wyznaczona przez Centralną Komisję. Centralna Komisja wyznacza inną jednostkę do 
przeprowadzenia przewodu w ciągu 14 dni. 
  
 Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego 
wymagania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia 
postępowania habilitacyjnego. 
Komisja habilitacyjna składa się z: 

1.       czterech członków o uznanej renomie naukowej (w tym międzynarodowej), w tym z 
przewodniczącego i dwóch recenzentów, wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza 
jednostki wybranej przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego; 

2.       trzech członków o uznanej renomie naukowej (w tym międzynarodowej), w tym 
sekretarza i recenzenta wyznaczonych przez jednostkę wybraną do przeprowadzenia 
przewodu. 
  
Centralna Komisja w dniu powołania komisji przekazuje jej dokumenty złoŜone przez 
habilitanta. 
  
W terminie nie dłuŜszym niŜ sześć tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej 
recenzenci przedkładają recenzje. 
  
Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie komisji 
habilitacyjnej w głosowaniu jawnym podejmują Uchwałę zawierającą opinię w sprawie 
nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. 
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Na wniosek habilitanta przeprowadza się w trybie tajnym.    
Komisja nie moŜe podejmować uchwał w składzie mniejszym niŜ sześć osób, przy czym 
konieczny jest udział przewodniczącego i sekretarza. 
Obrady komisji mogą odbywać się w formie wideokonferencji, chyba Ŝe habilitant złoŜy 
wniosek o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym. 
W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej 
dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja moŜe przeprowadzić z 
habilitantem rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych. Komisja powiadamia go 
o miejscu, terminie i przedmiocie tej rozmowy na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym 
terminem rozmowy. 
Członkowie komisji habilitacyjnej mogą uczestniczyć w formie wideokonferencji w 
rozmowie z habilitantem.      
  
Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada Radzie 
jednostki organizacyjnej Uchwałę zawierająca opinię w sprawie nadania lub odmowy 
nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją 
postępowania habilitacyjnego. 
  
Na podstawie tej opinii Rada jednostki w terminie miesiąca podejmuje uchwałę o nadaniu 
lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Uchwała jest podejmowana w 
głosowaniu tajnym i zapada bezwzględna większością oddanych głosów przy obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania są 
uprawnienie członkowie rady posiadający tytuł profesora i stopień doktora 
habilitowanego. Do udziału w posiedzeniu Rady mogą zostać zaproszeni recenzenci 
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej 
podjęcia.                   
  
Rada jednostki zamieszcza na stronie internetowej wniosek osoby ubiegającej  się o 
nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informacje o składzie 
komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub 
odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem. 
  
Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego moŜe wnieść odwołanie 
od odmownej Uchwały Rady do Centralnej Komisji za pośrednictwem właściwej Rady w 
terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. 
  
  
 


