Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
I.

Informacje wstępne
1) Podstawa prawna: Dz. U. 2020 poz. 85; Art.218 – Art.226
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000008501.pdf
2) Stopień doktora habilitowanego nadaje Rada Naukowa w przypadku instytutów
PAN i innych instytutów. W przypadku uczelni jest to senat lub organ określony
w statucie uczelni, zwykle jest nim Rada Dyscypliny (Art.218).
3) Stopień doktora habilitowanego nadaje się w dziedzinie nauki i w dyscyplinie
naukowej.
4) Rada Naukowa IFJ PAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki
fizyczne.

II.

Wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego (Art.219):
1) posiadanie stopnia doktora w określonej dziedzinie nauki (zgodność dyscypliny
nie jest wymagana);
2) posiadanie w dorobku osiągnięcia naukowego, stanowiącego znaczny wkład w
rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:
i. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku
opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w
ministerialnym wykazie wydawnictw
(http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37
a305fac21b8ab54.pdf , m.in. IFJ PAN), lub
ii. 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w
czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej
formie były ujęte w ministerialnym wykazie czasopism
(https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a07248ec34e34303
5b433bb61f39c053.pdf ), lub
iii. 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne lub
technologiczne;
3) wykazanie się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej
uczelni lub instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej (przykładowo:
odbycie co najmniej rocznego stażu podoktorskiego/naukowego spełnia to
wymaganie, natomiast posiadanie publikacji wspólnych z autorami z innej
instytucji lub wygłoszenie referatu w innej instytucji lub na konferencji nie
oznacza spełnienia tego wymagania).

III.

Wszczęcie postępowania
1) Kandydat ubiegający się o stopień doktora habilitowanego składa pisemny
wniosek do wybranego podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady
Doskonałości Naukowej (RDN).
2) Wniosek powinien zawierać:
i. wskazanie dziedziny i dyscypliny, w której kandydat ubiega się o stopień
ii. opis kariery zawodowej;
iii. opis osiągnięć, o których mowa w punkcie II. 2);
iv. wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
Szczegółowe informacje o dokumentacji wniosku są na stronie RDN:
https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania -dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawienadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

IV.

Etap wstępny (ocena wniosku, powołanie komisji habilitacyjnej, Art.221)
1) W terminie 4 tygodni od otrzymania wniosku RDN ocenia go pod względem
formalnym i przekazuje wybranemu przez kandydata podmiotowi
habilitującemu.
i. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych RDN wzywa kandydata do ich usunięcia
ii.

w wyznaczonym terminie.
Podmiot habilitujący może w terminie 4 tygodni nie wyrazić zgody na prowadzenie
postępowania i zwrócić wniosek do RDN. W tym przypadku RDN niezwłocznie wyznacza
inny podmiot habilitujący i przekazuje wniosek temu podmiotowi, który nie ma
możliwości niewyrażenia zgody na prowadzenie postępowania.

2) W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków
komisji habilitacyjnej, w tym przewodniczącego oraz wybieranych w drodze
losowania 3 recenzentów. Członkowie komisji muszą posiadać stopień doktora
habilitowanego lub tytuł profesora, aktualny dorobek naukowy i uznana renomę,
w tym międzynarodową, oraz nie mogą być pracownikami podmiotu
habilitującego ani instytucji, której pracownikiem jest kandydat.
3) Podmiot habilitujący, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o
członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję
habilitacyjną. Komisja składa się z:
i. 4 członków wyznaczonych przez RDN (przewodniczący i 3 recenzenci);
ii.
2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł
profesora, zatrudnionych w podmiocie habilitującym, w tym sekretarza;
iii.
recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł
profesora oraz aktualny dorobek naukowy i uznaną renomę, w tym
międzynarodową, niebędącego pracownikiem podmiotu habilitującego.
4) Po powołaniu komisji habilitacyjnej podmiot prowadzący postępowanie
przekazuje członkom komisji habilitacyjnej wniosek i pełną dokumentację

pozwalającą na ocenę, czy kandydat spełnia wymagania stawiane kandydatom
do stopnia doktora habilitowanego.
5) W przypadku, gdy kandydat wycofa wniosek po powołaniu komisji habilitacyjnej:
i. ten sam wniosek nie może być podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora
ii.

V.

habilitowanego w innym podmiocie habilitującym;
wnioskodawca nie może ubiegać się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przez
okres 2 lat.

Przebieg postępowania habilitacyjnego
Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w IFJ PAN, w tym
zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie oraz zwalniania z tej opłaty oraz sposób
wyznaczania członków komisji habilitacyjnej, określa regulamin Rady Naukowej IFJ PAN (Uchwała Rady
Naukowej IFJ PAN nr 69_2020, Uchwała Rady Naukowej IFJ PAN nr 7_2021).

1) Recenzenci, w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku przygotowują
recenzje i oceniają, czy osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o stopień
doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom określonym w punkcie II.
Recenzje powinny się kończyć jednoznaczną konkluzją, negatywną lub
pozytywną.
2) Komisja habilitacyjna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kolokwium
habilitacyjnego w przypadku osoby ubiegającej się o stopień doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.
i. Komisja habilitacyjna zawiadamia kandydata o kolokwium z 14 -to dniowym
wyprzedzeniem.

ii. Komisja habilitacyjna decyduje o formie kolokwium, np. czy ma to być rozmowa
iii.

kandydata z komisją, czy prezentacja przygotowana przez kandydata w zakresie
określonym przez komisję.
Kolokwium habilitacyjne może być przeprowadzone poza siedzibą podmiotu
habilitującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniaj ących w
szczególności:
transmisję kolokwium w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy
kolokwium mogą wypowiadać się w jego toku.

3) Po otrzymania wszystkich recenzji i ewentualnym przeprowadzeniu kolokwium
habilitacyjnego, komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę, która musi zawierać
jednoznaczną opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora
habilitowanego.
i. Uchwałę komisja habilitacyjna podejmuje w głosowaniu jawnym. Na wniosek osoby
ii.

ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego komisja podejmuje uchwałę w
głosowaniu tajnym.
Opinia komisji habilitacyjnej nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej 2 recenzje są
negatywne.

4) Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wszystkich
recenzji przekazuje podmiotowi habilitującemu w/w uchwałę wraz z
uzasadnieniem i dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego.
5) Na podstawie powyższej uchwały podmiot habilitujący, w terminie miesiąca od
dnia jej otrzymania, nadaje stopień doktora habilitowanego albo odmawia jego

nadania. Podmiot habilitujący odmawia nadania stopnia doktora habilitowanego
w przypadku, gdy opinia komisji habilitacyjnej jest negatywna.
6) Podmiot habilitujący niezwłocznie przekazuje kandydatowi decyzję w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego.
7) W terminie 30 dni od otrzymania decyzji o odmowie nadania stopnia doktora
habilitowanego wnioskodawca może złożyć odwołanie do RDN (Art.224 i
Art.193).
8) RDN, po zasięgnięciu opinii co najmniej 2 recenzentów, podejmuje decyzję w
terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od otrzymania odwołania.
9) W przypadku, gdy decyzja RDN uchyla pierwotną decyzję o odmowie nadania
stopnia doktora habilitowanego, RDN wydaje postanowienie o wznowieniu
postępowania i wskazuje podmiot habilitujący do prowadzenia postępowania.
10) W przypadku utrzymania w mocy negatywnej decyzji, osoba ubiegająca się o
stopień doktora habilitowanego może wystąpić z ponownym wnioskiem o
wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia po upływie co najmniej 2 lat.
Okres ten może zostać skrócony do 12 miesięcy w przypadku znacznego
zwiększenia dorobku naukowego.
VI.

Habilitacja w trybie uproszczonym (Art.226)
1) Osoba, która otrzymała stopień doktora w Polsce lub za granicą może nabyć
uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia
doktora habilitowanego w danej dyscyplinie, jeżeli spełnia następujące
wymagania:
i. podczas pracy w innym państwie przez co najmniej 5 lat kierowała
samodzielnie zespołami badawczymi;
ii. posiada znaczące osiągnięcia naukowe;
iii. jest zatrudniona w podmiocie habilitującym posiadającym uprawnienia
do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie na
stanowisku profesora instytutu lub uczelni.
2) Nabycie uprawnień równoważnych następuje na podstawie decyzji rektora
uczelni albo dyrektora instytutu zatrudniającego tę osobę.
3) Rektor/dyrektor, przekazuje do RDN decyzję wraz z opisem kariery zawodowej i
wykazem osiągnięć danej osoby.
4) RDN, po zasięgnięciu opinii 2 recenzentów i w terminie nie dłuższym niż 4
miesiące, wydaje decyzję administracyjną, albo nie wyrażającą zastrzeżeń co do
decyzji rektora/dyrektora, albo uchylającą tą ostatnią.
5) Na decyzję RDN przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
6) Osobie, która nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z
posiadania stopnia doktora habilitowanego, przysługują uprawnienia doktora
habilitowanego wynikające z ustawy, w szczególności może występować z
wnioskiem o nadanie tytułu profesora.
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