
Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu  o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego nauk  społecznych w dyscyplinie: nauki o polityce 

 

 

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (zwana dalej „habilitantem”) 

składa do Centralnej Komisji wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, w 

którym wskazuje radę wydziału (radę naukową)  wybraną przez siebie do przeprowadzenia 

postępowania. 

 

2. Wymagania dokumentacyjne wniosku habilitacyjnego określone zostały przez Centralną 

Komisję w materiale: Forma dokumentowania wniosków o wszczęcie postępowania. 

 

3. W przypadku gdy rada naukowa (rada wydziału) wskazana  przez habilitanta  nie wyrazi 

zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, przewodniczący rady niezwłocznie 

informuje o tym Centralną Komisję. 

 

4. Centralna Komisja w terminie 14 dni od dnia otrzymania od rady naukowej (wydziału) 

informacji  o  odmowie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, wyznacza inną  

jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia tego postępowania. 

 

5. Centralna Komisja w terminie 7 dni dokonuje oceny formalnej wniosku i gdy  uzna go za 

niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy, wzywa habilitanta do jego 

uzupełnienia wskazując sposób i termin uzupełnienia wniosku. 

 

6. Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od otrzymania wniosku spełniającego wymogi 

formalne powołuje komisję habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. 

Komisja składa się z: 

1) czterech członków, w tym  przewodniczącego i  dwóch  recenzentów wyznaczonych przez 

Centralną Komisję spoza jednostki przeprowadzającej postępowanie, 

2) trzech członków, w tym sekretarza i recenzenta, wyznaczonych przez radę 

naukową(wydziału) przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne. 

 

7. Centralna Komisja w dniu powołania komisji habilitacyjnej przekazuje jej dokumenty 

(wniosek o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami). 

 

8. W terminie nie przekraczającym 6 tygodni  od dnia powołania komisji habilitacyjnej 

recenzenci przygotowują swoje opinie. 

 

9. 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. 

 

10. Na wniosek habilitanta głosowanie przeprowadza się w trybie tajnym. 

 

11. Komisja habilitacyjna nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż sześć osób, 

przy czym dla ważnego podjęcia uchwał  konieczny jest udział przewodniczącego i sekretarza. 

http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html


 

12. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami  komisji habilitacyjnej  

dotyczącymi dokumentacji naukowej, komisja habilitacyjna może przeprowadzić z 

habilitantem rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych. Komisja powiadamia 

habilitanta o miejscu, terminie i przedmiocie rozmowy co najmniej 7 dni przed wyznaczonym 

terminem rozmowy. Członkowie komisji mogę uczestniczyć w formie wideokonferencji w 

rozmowie z habilitantem. 

 

13. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada radzie 

naukowej (wydziału) wraz z uzasadnieniem i dokumentacją  wraz z recenzjami uchwałę 

zawierającą opinię w sprawie nadania lub nienadania stopnia doktora habilitowanego. 

 

14. Rada naukowa (wydziału) w terminie jednego miesiąca podejmuje uchwałę o nadaniu lub 

odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

 

15. Na posiedzenie rady naukowej (wydziału) 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. 

 

16. Rada naukowa (wydziału) zamieszcza na stronie internetowej wniosek habilitanta wraz            

z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu 

postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopni a doktora 

habilitowanego wraz z uzasadnieniem. 

 

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

podjęcia. 

 

18.  Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może wnieść od uchwały, 

jeżeli jest ona odmowna, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem właściwej  rady 

naukowej (wydziału) w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem 

(art. 21 ust. 1 ustawy). 

 

19. W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora 

habilitowanego rada przekazuje Centralnej Komisji:  

1) kopię tej uchwały. 

2) kopię uchwały komisji habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy 

nadania stopnia doktora habilitowanego, 

3) kopie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym 

- zapisane na informatycznym nośniku danych. 

 


