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sZCZEGoŁowY TRYB POSTĘPOWANIA w SPRAWIE NADANIA STOPNIA
DOKTORA HABILITOWANEGO

WARUNKI UZYSKANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO :

1. Warunki ogólne uzyskania stopnia doktora habilitowanego okreŚla ustawa Prawo
o szkolnictwie wyzszym i nauce z dn.20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), zwana
dalej ,,Ustawą''.

2. Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:
a) posiada stopień doktora;
b) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej
dyscypliny, w tym co najmniej:

- 1 monografię naukową wydaną pTzez wydawnictwo, które w roku opublikowania
monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie zawartym w rozpotządzentu
MNiSW,lub

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 wykazie zawartymw rozporuądzeniu MNiSW, lub

- T zrealtzowane oryginalne osiągnięcie projektowe lub technologiczne;
c) wykazuje się istotną aktywnoŚcią naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni lub
insty.tucj i naukowej, w szczegolno ści zagran icznej'

3. osiągnięcie, o którym mowa w punkcie 2b, moŻe stanowiÓ częśc pracy zbiorowej, jeŻell
opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się

o stopień doktora habilitowanego.

w :ZCLĘCIE Po STĘPOWANIA

4. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek
złoŻony do Centrum onkologii-Instflutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, zwanego dalej

',podmiotem habilitującym'' lub ,,Instytutem" Za pośrednictwem Rady Doskonałości
Naukowej (RDN).

5. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego prowadzi w Instytucie
Rada Naukowa Insty'tutu.

6. Pracownicy Instytutu planujący wszczęcie postępowania habilitacyjnego poza jednostką
macierzystą, zobowiązani są do pisemnego poinformowania Dyrektora Instytutu.

7. Wniosek winien zawierać:
1) wskazanie dziedzin}' i d}'scypliny. w której kandydat ubiega się o stopień doktora
habilitowanego;
2) kopię dyplomu nadania stopnia doktora;
3) opis kariery zawodowej/autoreferat;
4) Wkaz osiągnięć wymienionych w punkcie 2b i 2c, uwzględniający
analtzę bibl i ometryczną;
5) wskazanie wybranego podmiotu habilitującego;



8. W ptzypadku, gdy osiągnięcie, o którym mowa w punkcie 2b, stanowt częśc pracy
zbiorowej, habilitant i współautorzy zobowiązani są do złoŻenia oświadczeń o ich
indywidualnym wkładzie w powstanie osiągnięcia; w przypadkach losowych kandydat moŻę
być zwolniony z obowiązku przedłoŻenia oświadczenia' co wymaga pisemnego uzasadnienia.

9. Dla wniosków składanych w okresie między I paździemlka 2019 r. a 31 grudnia 2020 r.

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego prowadzi się na podstawie
przepisów Ustawy ztym, ze wpostępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do
osiągnięó,októrychmowawart. 186ust. 1pkt3lit.aiart.2l9ust. 1pktŻlit.bUstawy,
zalicza się takze:
1) artykuły naukowe opublikowane:

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnię zplzęplsami wydanymi
napodstawię art. 267 ust.2pkt2lit. b Ustawy,przed dniem ogłoszeniatego wykazu;
b) przed dnięm 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części
A albo C wykazu czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższęgo z dnia Ż5 stycznia 2077 r., albo były ujęte w części B tego
wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co
najmniej 10 punktów.

2) Monografie naukowe wydane przez'.
a) wydawnictwo ujęte w wykazie spotządzonym zgodnie z przeplsami wydanymi na
podstawie art.261ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu;
b) jednostkę organizacyjną podmiotu habilitującego, którego wydawnictwo jest ujęte
w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie aft.261 ust. 2
pkt 2 lit. a tej Ustawy. 3

10. RDN dokonuje oceny formalnej wniosku w tetminie 4 tygodni od jego otrzymanta
iprzekaztqe go podmiotowi habilitującemu, który w terminie 4 tygodni na podstawie uchwały
Rady Naukowej Instytutu, może nie wryrazić zgody na plzepTowadzenie postępowania
(uchwała Rady Naukowej) i zwroctć wniosek do RDN.
W przypadku braków formalnych RDN wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie
nie krótszymntŻ 7 dni.

11. W przypadku niewyrazenia zgody RDN ntęzwłocznię Wznacza inny podmiot
habi lituj ący, który musi przep r ow adzic po stępowanie.

SPosoB WYZNACZANIA CZŁoNKÓw KOMISJI HABILITACYJNEJ

12. W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji
habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów, o czym informuje Radę Naukową
Instytutu.

13. Rada Naukowa Inst1.tutu powołuje komisję habilitacyjną w terminie 6 tygodni od dnia
otrzymania informacji o członkach komisji Wznaczonych przez RDN. W skład komisji
habilitacyj nej wchodzi :

I) 4 członków wyznaczonychprzez RDN;
2) 2 czŁonków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
zatrudnionych w podmiocie habilitującym, w tym sekretarz;
3) recenzent posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profeso
aktualny dorobek naukowy 1 uznaną renomę' w tym mlęózynatodową, ni
pracownikiem Instltutu.



14. Członkowie komisji habilitacyjnej i recenzent wybierani są ptzez Radę Naukową
Instytutu w tajnym głosowaniu, w trybie uchwały, bezwzględną większością głosów, podętej

w obecnoŚci co najmniej połowy składu Rady Naukowej Instytutu' spośród kandydatów
zgłoszony ch przez członków Rady Naukowej Instytutu.

15. Członkami komisji habilitacyjnej mogą byó osoby posiadające stopień doktora
habilitowanego lub ty'tuł naukowy profesora.

16. Członkami komisji habilitacyjnej nie mogą być osoby posiadające wspólny dorobek
publikacyjny oraz wspólne prace bada'wcze zhabilitantem' a takze osoby będące recenzentem
wydawniczym ocenionego dorobku, pełniące funkcje promotora albo tecęnzenta
w przewodzie doktorskim habilitanta, atakŻe pozostające w stosunku nadrzędnoŚci służbowej
z kandydatem.

17. Recenzentem moŻę być osoba nie posiadająca stopnia doktora habilitowanego lub tytułu
profesora' która jest pracownikiem zagtanicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli RDN
lub Rada Naukowa InsĘ,tutu ttzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie
zagadnien związanych z osiągnięciami osoby ubiegającej się o stopień doktora
habilitowanego.

18. Recenzentem nie moze zostac osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie
dochowała 8 tygodniowęgo terminu na sporządzenie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym.

19. Wyboru recenzenta dokonuje Rada Naukowa Instytutu w głosowaniu tajnym w trybie
uchwały podjętej bezwzg\ędną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
Rady Naukowej Instytutu.

20. od momentu wyboru pełnego składu komisji habilitacyjnej dalsze etapy postępowania
habilitacyjnego prowadzi sekretarz w porozumieniu Z pIzewodniczącym komisji
habilitacyjnej.

2L Przesyłanie dokumentacji habilitanta do wszystkich członków komisji leŻy w kompetencji
sekretarza komisji habilitacyjnej we współptacy z sekretariatem Rady Naukowej Instytutu.

22.w przypadku wycofania wniosku po powołaniu komisji habilitacyjnej:
1) ten sam wniosek nię moŻę być podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego w innym podmiocie habilituj ącym;
2) wnioskodawca nie moze ubiegać się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przęz
okres 2 lat.

PRZEBIEG PosTĘPowANIA

23. Recenzent, w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia wniosku, ocenia, czy osiągnięcia
naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom
ustawowym i przygotowuj ą receni1e.

Ż4. Po otrzymaniu recenzji, przewodntczący wraz z seL<tetarzem v,ryznaczają

posiedzenia komisji habilitacyjnej' celem podjęcia uchwały zawterującej opinię w
nadania stopnia doktora habilitowanego. Dopuszcza się prowadzenie posiędzenta
w formie wideokonferencj i.

25. Uchwałę zawierającą jednoznaczną opinię w sprawie
habilitowanego podej muj e komisj a habilitacyj na w głosowaniu

nadania stopnia

termin
sprawie
komisji

bkto
jawnym. Na wniosek



ubiegającej się o stopień doktora habilitowane!4o komisja podejmuje uchwałę w głosowaniu
tajnym.

26. Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzjt przekazuje
Radzie Naukowej Instytutu uchwałę, w-rz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania.

27. Komisja habilitacyjna moŻe zdecydowac o przęprowadzęniu kolokwium habilitacyjnego
w zakresie osiągnięó naukowych osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.
o zasadności przeprowadzenta kolokwium decyduje komisja habilitacyjna w głosowaniu
jawnym. DecyĄa o plzeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego powinna v,1,ntkac ze
szczegÓlnych przesłanek mery.torycznych i zapada większoŚcią głosów pełnego składu
Komisj i habilitacyj nej .

28. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego'
ptzewodntczący komisji habilitacyjnej ustala termin drugiego posiedzenia komisji
habilitacyjnej z udziałem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.
Wyznaczony termin podany jest do wiadomoŚci zainteresowanego' co najmniej 15 dni przed
planowanym terminem kolokwium habilitacyjnego' Dopuszcza Się przeprowadzenie
ko lokwium hab i I itacyj ne go w formie wideokonferencj i.

29. Przewodniczący komisji habilitacyjnej powiadamia osobę ubiegającą się o stopień
doktora habilitowanego o terminie przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego listem
poleconym, na adres korespondencyjny osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego wskazany we wniosku.

30. Pracownikowi niebędącemu nauczycięlem akademickim lub pracownikiem naukowym,
na którego wniosek zostało wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego, przysługuje na jego wniosek zwolnienie od pracy na uczestnictwo
w kolokwium habilitacyjnym. Za okres zwolnienia od pracy pracownikowi przysługuje
wynagrodzenie ustalan e jak za urlop wypoczynkowy.

31. Przebieg kolokwium habilitacyjnego jest protokołowany przez sekretarza komisji
habilitacyjnej.

32. Inst1.tut w terminie miesiąca od dnia ottzymaniauchwały komisji habilitacyjnej' nadaje na
jej podstawie stopień doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania.

33. Instytut odmawia nadania stopnia, w przypadku gdy opinia komisji habilitacyjnej jest
negatywna. Decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego
podpisuje Dyrektor Instytutu i Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu.

34. osoba, której nadano stopień doktora habilitowanego, otrzymuje dyplom habilitacyjny
oraz odpis tego dyplomu.

35.Uroczyste wręczenie dyplomu habilitacyjnego odbywa się w czasie i miejscu określonym
przęZ Przewodni czącego Rady Naukowej Inst1tutu.

36. od decyzji o odmowie nadanta stopnia doktora habilitowanego osobie ubiegającej się
o stopień doktora habilitowanego przysługuje odwołanie do RDN w terminie 30 dni od dnia
doręczenia decyzji wTaz z uzasadnieniem. odwołanie składane jest do Przewodpieącego
Rady Naukowej Instytutu, ktory ptzekazuje odwołanie RDN wraz z opin{ą komisji
L^L:'l:+^^--;-^: ; ^1,+^*: ,,, +^*;-;^ ') ^:^^:^^-, ^l ,J-:^ -L^t^^:^ ^l--,^1^-:^ !



37. w postępowaniach w sprawie nadania stbpnia doktora habilitowanego' w zakresie
nieuregulowanym w Ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy KPA.

oBowIĄZKI INFoRMACYJNE

38. Podmiot habilitujący udostępnia na swojej stronie podmiotowej wniosek osoby
ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie komisji
habilitacyjnej, recenzje, uchwałę zawierąącą opinię w sprawie nadania stopnia wraz
zuzasadnteniem.

39. Wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie
komisji habilitacyjnej oraz Tecenzje niezlvłocznle po ich udostępnieniu zamieszcza się
w systemie POL-on.

40. osoba, która uzyskała stopień doktora habilitowanego wprowadza informację
o postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do systemu S\TIABA
oraz uiszcza opłatę za dyplom doktora habilitowanego poprzez dokonanie wpłaty na konto
bankowe Instytutu i przekazuje potwierdzenie wpłaty do sekretariatu Rady Naukowej
Insty'tutu.

ZASADY USTALANIA wYSoKoŚO OPŁATY ZA POSTĘPOWANIE w SPRAWIE
NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

41. osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wnosi opłatę za
przeprowa dzęnię postępowania habilitacyj nego.
opłatę wnosi się na rachunek bankowy Instytutu.

42. W przypadku pracownika naukowego lub nauczyciela akademickiego koszty
postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia, inst1'tut PAN, insty'tut badawczy lub instytut
międzynarodoury.

43. Pracownik Instytutu, który nie jest zatrudniony na stanowisku naukowym wnosi opłatę na
zasadach ogólnych. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu moŻe zwolnió
pracownika Inst1.tutu z opłaty w całości lub części na pisemny wniosek pracownika.

44. Wysokość opłaty nie moŻe przektaczać kosztów postępowania, uwzględniających
w szczegolnoŚci koszty wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnej t recenzenta, koszty
związane z delegacjami osób Spoza Warszawy oraz koszty pośrednie Insty'tutu. Wysokość
opłaty ustala główny Księgowy Instytut.

45. opłatę pobiera się na podstawie umowy zawartej między Dyrektorem Instytutu a osobą

Umowa za'wierana jest po wyrażeniu zgody na przeprow
nadania stopnia doktora habilitowanego.

powarua w sprawre
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