
Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych 

w dyscyplinie: nauki o polityce. 

 

1.  Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3 października 2014 r. w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym 

oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (DZ.U. z 14 października 2014 r. , poz. 1383) - 

osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (zwana dalej „habilitantem") składa do Centralnej Komisji 

wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (WZÓR WNIOSKU), w którym wskazuje radę wydziału (radę 

naukową) wybraną przez siebie do przeprowadzenia postępowania. 

 

 

2. Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego kandydat załącza (w formie odrębnych załączników): 

1) Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania kopię dokumentu 

stwierdzającego posiadanie stopnia doktora; 

2) autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w sposób jednoznacznie 

wyróżniony w autoreferacie w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy, w języku polskim i angielskim, w 

formie papierowej i elektronicznej. 

Osiągnięcie może stanowić: 

- dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo cykl publikacji powiązanych tematycznie, 

- zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, 

- część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem 

Habilitanta. 

Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć objętych ochroną informacji niejawnych. 

3) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych w formie papierowej i elektronicznej (z 

uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. 

w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, 

poz. 1165). (WZÓR WYKAZU OSIĄGNIĘĆ W OBSZARZE NAUK SPOŁECZNYCH). 

4) informacje o: 
 

a) osiągnięciach dydaktycznych, wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora 

pomocniczego, 

b) współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą, 

c) działalności popularyzującej naukę. 
 

3. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie 

papierowej. Załączniki, o których mowa w ust. 2 pkt. 2-4 wymagają podpisu Habilitanta. 

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być identyczna z formą papierową, uwzględniając 

również wymagane podpisy na tych dokumentach. 

4. Zgodnie z §13 tego samego Rozporządzenia, w przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest część pracy 

zbiorowej, habilitant przedkłada oświadczenia wszystkich współautorów, określające indywidualny wkład każdego z 

nich w jej powstanie. Habilitant jest zwolniony z przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go 

za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. 

5. W przypadku gdy Rada Naukowa nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, Przewodniczący 

Rady informuje o tym Centralną Komisję, która wyznacza inną jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia tego 

postępowania. 

6. 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. 



7. 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. 
 

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

swoje opinie. 

9. Komisja habilitacyjna nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż sześć osób, przy czym dla ważnego 

podjęcia uchwał konieczny jest udział przewodniczącego i sekretarza. 

10. 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 14 dni przed wyznaczonym terminem 

rozmowy. Członkowie komisji mogę uczestniczyć w formie wideokonferencji w rozmowie z habilitantem. 

11. 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. 

12. Rada naukowa (wydziału) w terminie jednego miesiąca podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia 

doktora habilitowanego. 

13. 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 stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem. 
 

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

15. 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). 

16. Rada Naukowa w terminie trzech miesięcy od złożenia przez Habilitanta odwołania przekazuje Centralnej Komisji opinię 

wraz z aktami postępowania habilitacyjnego. 

17. 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 co najmniej trzech lat. Okres ten może 

zostać skrócony do 12 miesięcy w przypadku znacznego zwiększenia dorobku naukowego (art. 21 ust. 3 ustawy). 


