
Postępowanie habilitacyjne – procedura

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

Osiągnięcie naukowe może stanowić:
1) dzieło  opublikowane  w  całości  lub  w  zasadniczej  części,  albo  cykl  publikacji
powiązanych tematycznie;
2)  zrealizowane  oryginalne  osiągnięcie  projektowe,  konstrukcyjne,  technologiczne  lub
artystyczne;
3) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym
wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego**.

* Jeżeli osiągnięciem, stanowiącym podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, jest
cykl publikacji powiązanych tematycznie należy opatrzyć go tytułem.
** W przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy
zbiorowej,  habilitant  przedkłada oświadczenia wszystkich jej  współautorów określające  indywidualny  wkład
każdego z nich w jej powstanie. Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku
śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego
uzyskanie wymaganego oświadczenia. 

Dokumentacja
Wraz  z  wnioskiem  o  wszczęcie  postępowania  habilitacyjnego  kandydat  przedkłada  w
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (pl. Defilad 1 – Pałac Kultury i Nauki):

 Poświadczoną  przez  jednostkę  organizacyjną  wybraną  do  przeprowadzenia
postępowania  habilitacyjnego  kopię  dokumentu  potwierdzającego  posiadanie
stopnia doktora;

 Autoreferat  przedstawiający  opis  dorobku  i  osiągnięć  naukowych  albo
artystycznych,  w szczególności  określonych  w art.  16 ust.  2 ustawy,  w języku
polskim i angielskim;

 wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych  prac zawodowych  albo
dokumentację  dorobku  artystycznego wraz  z  zapisem  dzieł  artystycznych
odpowiednim  ze  względu  na  rodzaj  dzieła  i  dokumentacją  ich  publicznej
prezentacji, sporządzone  w  sposób  uwzględniający  kryteria  oceny  osiągnięć
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy;. Jeżeli w
zakresie któregokolwiek z punktów, Habilitant nie ma osiągnięcia – należy wpisać
BRAK;

 4) informacje o:
a) osiągnięciach  dydaktycznych  i  sprawowanej  opiece  naukowej  nad

studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze
opiekuna  naukowego  lub  promotora  pomocniczego  wraz  z  wykazem
przewodów doktorskich,

b) współpracy  z  instytucjami,  organizacjami  i  stowarzyszeniami  będącymi
zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo
działającymi w zakresie sztuki w kraju lub za granicą,

c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych
lub akademickich,

d) działalności popularyzującej naukę lub sztukę;



 Informację  o  przebiegu  postępowania  habilitacyjnego  lub  przewodu
habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora
habilitowanego.

 Wykaz: współautorów publikacji, osób posiadających wspólne prace badawcze z
Habilitantem, recenzentów prac wchodzących w skład  osiągnięcia naukowego w
postępowaniu habilitacyjnym, promotora i recenzentów w przewodzie doktorskim.

 Dane  teleadresowe  w  formie  odrębnego  dokumentu  (adres  zamieszkania,  nr
telefonu, e-mail);

 Zobowiązanie  do  pokrycia  kosztów  postępowania  o  nadanie  stopnia  doktora
habilitowanego (w przypadku osób spoza Wydziału).

W  przypadku  gdy  osiągnięciem  naukowym  albo  artystycznym  jest  samodzielna  i
wyodrębniona  część  pracy  zbiorowej,  habilitant  załącza  do  wniosku  o  wszczęcie
postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów
określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca
zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające
jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech
pozostałych współautorów. Habilitant jest zwolniony z obowiązku załączenia oświadczenia
w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku
na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.
Czynności przewodu habilitacyjnego kończące się uchwałami Rady Wydziału: 

 Wyrażenie  zgody  na  przeprowadzenie  postępowania  habilitacyjnego  oraz
wyznaczenie 3 członków Komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta.

 Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Czynności przewodu habilitacyjnego

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego,  zwana dalej  Habilitantem
składa do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wniosek (w formie elektronicznej i
papierowej)  o  wszczęcie  postępowania  habilitacyjnego  ze  wskazaniem  jednostki
organizacyjnej posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego,
wybranej przez Habilitanta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. 

Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Centralnej Komisji. 

Centralna Komisja w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokonuje oceny formalnej wniosku
oraz zamieszcza wniosek wraz z autoreferatem na stronie internetowej. W przypadku uznania
wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy Centralna Komisja wzywa
do jego uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia wniosku. 

Centralna Komisja  informuję wskazaną przez Habilitanta  Radę o wszczęciu  postępowania
habilitacyjnego i wnosi o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
oraz wyznaczenie 3 członków Komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta. Oceny
wniosku  na  Wydziale  dokonuje  Wydziałowa  Komisja  ds.  Rozwoju  Kadry.  Wydziałowa
Komisja  przedkłada  Radzie  Wydziału  swoją  opinię  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
postępowanie wraz z propozycją 3 członków Komisji habilitacyjnej.

W przypadku, gdy jednostka organizacyjna wskazana przez Habilitanta nie wyrazi zgody na
przeprowadzenie  postępowania  habilitacyjnego,  przewodniczący  jednostki  organizacyjnej
niezwłocznie  informuje  o  tym  Centralną  Komisję.  Centralna  Komisja  na  najbliższym
posiedzeniu właściwego organu, określonego zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy, wyznacza inną
jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.



Po  wyrażeniu  zgody  na  przeprowadzenie  postępowania  habilitacyjnego  na  stronie
internetowej Wydziału zamieszczany jest wniosek i autoreferat.

Centralna Komisja powołuje pełny skład Komisji i przekazuje jej dokumenty uzyskane od
Habilitanta. 7-osobowa Komisja habilitacyjna składa się z:

 4 członków o uznanej renomie naukowej (w tym międzynarodowej), wyznaczonych
przez  Centralną  Komisję  (w  tym  przewodniczący,  dwóch  recenzentów  i  jeden
członek komisji);

 3 członków o uznanej renomie naukowej (w tym międzynarodowej), wyznaczonych
przez  jednostkę  prowadzącą  postępowanie  habilitacyjne,  w tym  sekretarza  i
recenzenta.

W skład komisji habilitacyjnej nie może być powołana osoba, w stosunku do której zachodzą
uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Po  powołaniu  Komisji  Habilitant  niezwłocznie  dostarcza  na  Wydział  7  kompletów
papierowej i elektronicznej pełnej dokumentacji wniosku, zawierające m.in. kopie wszystkich
prac,  o  których  mowa  w  autoreferacie,  zaliczonych  do  osiągnięcia  naukowego (w  tym
ewentualnej monografii habilitacyjnej), jak również kopie wybranych, kilku najlepszych prac
niewchodzących w skład tego osiągnięcia, w celu oceny istotnej aktywności naukowej.

Recenzenci  powołani  w  przewodzie,  w  terminie  nie  dłuższym  niż  6  tygodni  od  dnia
powołania  Komisji  habilitacyjnej  oceniają  czy  osiągnięcia  naukowe  Habilitanta  spełniają
kryteria określone w art. 16 Ustawy i opracowują recenzje. Kryteria oceny osiągnięć osoby
ubiegającej  się  o  nadanie  stopnia  doktora  habilitowanego  zapisane  są  w  Rozporządzeniu
Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dn.  1  września  2011 r.  Sporządzona  recenzja
powinna  obejmować  w  odrębnych,  wyraźnie  zaznaczonych  częściach  ocenę  osiągnięcia
naukowego lub artystycznego oraz aktywności naukowej lub artystycznej.

Komisja  habilitacyjna  w terminie  21 dni od dnia wpłynięcia  ostatniej  recenzji  przedkłada
Radzie Wydziału uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia
doktora  habilitowanego,  wraz  z  uzasadnieniem  i  pełną  dokumentacją  postępowania
habilitacyjnego. 

Po  przedstawieniu  recenzji  i  zapoznaniu  się  z  autoreferatem  członkowie  Komisji  w
głosowaniu  jawnym   podejmują  uzasadnioną  uchwałę  w  sprawie  nadania  lub  odmowy
nadania  stopnia  doktora  habilitowanego.  Głosowanie  Komisji  na  wniosek  Habilitanta
przeprowadza się w trybie tajnym. Podjęta przez Komisję habilitacyjną uchwała ma dla Rady
Wydziału status opinii. 

Komisja  habilitacyjna  działa  w  siedzibie  jednostki  prowadzącej  przedmiotowy  przewód.
Posiedzenie Komisji zwołuje, za pośrednictwem sekretarza, przewodniczący Komisji.

Obrady  Komisji  habilitacyjnej  mogą  odbywać  się  w  formie  wideokonferencji.  Komisja
habilitacyjna nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż sześć osób, przy czym
dla ważnego podjęcia uchwał konieczny jest udział przewodniczącego i sekretarza. 

Przewodniczący Komisji  jest  zobowiązany do zapoznania wszystkich członków Komisji  z
materiałami dostarczonymi przez Habilitanta. Przewodniczacy udostępnia członkom Komisji
recenzje  sporządzone w postępowaniu.  Recenzje  są  dostępne  innym recenzentom dopiero
wówczas, gdy sporządzą je wszyscy recenzenci.

W  szczególnych  przypadkach,  uzasadnionych  wątpliwościami  Komisji  habilitacyjnej,
dotyczącymi  dokumentacji  osiągnięć  naukowych,  Komisja  może  przeprowadzić  z
Habilitantem  rozmowę  o  jego  osiągnięciach  i  polanach  naukowych.  W  tym  przypadku
Komisja powiadamia Habilitanta o miejscu, terminie i przedmiocie planowanej rozmowy na



co  najmniej  siedem dni  przed  wyznaczonym  terminem jej  przeprowadzenia. Rozmowa  z
habilitantem może  być  przeprowadzona  w formie  wideokonferencji  z  udziałem członków
komisji habilitacyjnej.

Na  podstawie  uchwały  Komisji  habilitacyjnej  Rada  Wydziału,  w  terminie  miesiąca  od
wpłynięcia przedmiotowej opinii, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
doktora  habilitowanego.  Uchwała  podejmowana  jest  w  głosowaniu  tajnym  i  zapada
bezwzględną  większością  oddanych  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  ogólnej
liczby osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniach biorą udział jedynie członkowie
Rady posiadający tytuł  naukowy lub stopień doktora habilitowanego.  Na posiedzenie rady
jednostki organizacyjnej  przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne,  na którym ma być
podjęta uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, zaprasza się
członków komisji habilitacyjnej bez prawa głosu.

Samodzielni  członkowie  Rady  Wydziału  przed  posiedzeniem  Rady  mają  możliwość
zapoznania się z dokumentacją złożoną w przewodzie habilitacyjnym, w tym w szczególności
osiągnięciem naukowym, autoreferatem i recenzjami w wersji elektronicznej. 

Na posiedzeniu Rady Wydziału sekretarz Komisji habilitacyjnej, powołanej  przez Centralną
Komisję  ds.  Stopni  i  Tytułów,  w  celu  przeprowadzenia  postępowania  habilitacyjnego
przedstawia harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego,  protokół z posiedzenia
Komisji oraz recenzje, a także uchwałę Komisji habilitacyjnej zawierającą uzasadnioną opinię
w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Rada  Wydziału  podejmuje  uchwałę  uwzględniając:  uchwałę  Komisji  habilitacyjnej
zawierającą  uzasadnioną  opinię  w  sprawie  nadania  stopnia  naukowego  doktora
habilitowanego  oraz  pełną  dokumentację  postępowania  habilitacyjnego,  w  tym  recenzje
osiągnięć naukowych,

Po  zakończeniu  postępowania  habilitacyjnego  na  stronie  internetowej  Wydziału,  obok
wniosku  i  autoreferatu  zamieszczane  są:  informacja  o  składzie  Komisji  Habilitacyjnej,
harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem

W terminie trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
doktora  habilitowanego  przewodniczący  rady  jednostki  organizacyjnej  przeprowadzającej
postępowanie habilitacyjne przekazuje Centralnej Komisji:

 kopię tej uchwały,
 informację o składzie komisji habilitacyjnej, która podjęła uchwałę zawierającą opinię

w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, z podaniem
imion i nazwisk członków komisji oraz nazw jednostek organizacyjnych, w których są
oni zatrudnieni,

 kopie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym
– zapisane na informatycznym nośniku danych.

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą podjęcia.

Rozbieżności  pomiędzy  uchwałami  Komisji  habilitacyjnej  i  Rady  Wydziału  po
przeprowadzeniu  przez  Centralną  Komisję  postępowania  wyjaśniającego,  mogą  stanowić
przesłankę do działań CK, o których mowa w art. 9 ust. 1-3 Ustawy.

Od  uchwał,  jeżeli  są  odmowne,  przysługuje  odwołanie  do  Centralnej  Komisji  za
pośrednictwem  właściwej  Rady  w  terminie  miesiąca  od  dnia  doręczenia  uchwały.  Rada
przekazuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wraz ze swą opinią i
aktami  przewodu  w  terminie  3  miesięcy  od  daty  złożenia  odwołania.  Po  rozpatrzeniu



odwołania, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy,  Centralna Komisja, może utrzymać w
mocy zaskarżoną uchwałę, uchylając ją przekazać sprawę Radzie do ponownego rozpatrzenia
lub skierować ją do innej jednostki organizacyjnej.

W przypadku utrzymania w mocy uchwały osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego  może  wystąpić  z  ponownym  wnioskiem  o  wszczęcie  postępowania
habilitacyjnego  po  upływie  3  lat.  Okres  ten  może  zostać  skrócony  do  12  miesięcy  w
przypadku znacznego zwiększenia dorobku naukowego lub artystycznego
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