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Rady Naukowcj Narodowęgo lnŚtytutu onkolo8ii in.
Mlrii sklodowskieicurie _ Pańsnvołogo lnstytutu
Badawczc8o z dnia 9 " )'.2l)Ż0 r.

'I'RYB PosTĘPowANlA w SPRAWIE NADANIA SToPNIA DoKToRA
HARII,ITOWANF],CO W NARODOWYM INSTYTUCIE ONKOLOGII IM. MARII

sKł.oDowsKIIl.I-cURIE _ PAŃsTwowYM INsTYTUcIE BADAwCZYM

wARtlNl<I UZYSK'{NIA sToxxt &DoXToRA I{A1]ILltovł&it{EG&

l' Warunki uzyskania stopnia doktora habi]itowanego określa ustawa Plawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 20l8 r', zwana dalej ,,Ustawą'' oraz niniejszy
Tryb postępo$'ania w sprawie nadania stopnja doktora habilitowanego'

2' Stopie]l doktora habilitowanego nada.je się osobic, któIa:
a) posiada stopień doktora;
b) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny łvkład w rozwój okeślonej
d1scyplIn1 nuułowej. rł lym co najmrliej:

1 nonografię naukorvą wydaną pŻez wydawnictwo, które w roku opublikowania
monografii w ostatecznej fomie było uięto w wykazie wydawnictw, o któqłn mowa
w ań. 265 ust' 9 pkt l Ustawy, lrrb
_ 1 cykl powiązanych tematycz1'ie altykułów naukowych opublikowanych
w czasopismach naukowych lub w recenzowanych mateńalach z konferencji
niędzyrarodowych, k1óie W roku opubliko."vania altykułów w ostatecznej fomie były ujęte w
wykazie czasopisn i recenzowanych materiałów z konferencj1 llliędz},nafodowych, o któ.ym
mowa w art. 265 ust. 9 pl(t 2 Ustawy, lub

1 zlcalizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne
rv dyscyplinie nauki medyczne;
c) wykazuie się islotną akt}'lvnością naukową fealizowaną w więccj niż jednej ucze]ni lub
in.Iyucji IlluloweJ. w szczctólllnici ulgrlrllicu nej'

3. osiqgujęcio, o którym mowa w pkt 2b, moŹc stanowić część pracy Żbiolowej, jeżelj
oplacowanie wydzielonego zagadnielia jest indyrviclualn1łl wkładen osoby 1lbiogającej się
o stopień doktora habilitowanego.
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4. Postępo\\'anie w spiawie adania stopnia doktora lrabi1itowancgo' dalej zwane

''postępowaniem 
habilitacyjnyn" wszczyrra się na wl osek złożony do Narodowego Instytrrtu

onkologii im' Marii Skłodov.skiej-curie - Państwowego Inst}tutu Badawczego, zwanego
da]ej ,,podnioten habilitu.jącyrn" lub .,IlNt}tuten]'' za pośrednictwen Rady Doskonalości
Naukowej (RDN).

5' Postępowanjc habilitacyjne prowadzi Rada Naukowa Inst}tutu.

6. Pracorvnicy Instlutu |lanujący wszczęcie postępowania lrabilitacyjnego poza jednostką

macierzystą, zobowiązalli są clo pisenlego poinfotrnowania DyT ektola Inst}łufu.

7' wniosek winien zawicraó:
1) autolęltrat
2) kopię d1'pltlrnu nadania stopnia doktola;



3) lvskazanie dztedz|ny i clyscypliny, w której kandydat rńiega się o stopień doktora
habi]itowanego i wybranego po(lmiotu habilitującego;
4) wykaz osiągnięć w1łnienionych w pkt 2b i 2c, uwzględniający analizę bibliometryczną
wykonaną przez Bibiiotekę Naukową NIo-PIB;

8. W przypadku, gdy osiągnięcie, o któłm mowa w puńkcie 2b, stanowi cZęść pracy
zbiorowej, habilitant jest zobowiązany są do złoŹenia oświadczcri o ind}rvidua]n],m wkładzic
współautoIów w powstanie osiągnięcia'
a) W przypadku pub]ikacji rvieloautorskich kandydat plzedkłada oświadczenie Wszystkich
współautorów okrcślające indywidualny wkład kazdego z nich w jej powstanie.
W prz1padku, gdy publikacja więloautorska ma więcej niŻ 5 lvspółautorów kandydal
przedkłada oświadczcl'ie okrcślające jego inclywidualny wkład w powstanie tej pracy oraŻ
oślviadczenie co najnr'liej'l pozostalych współautorów.
b) W przypadku publikacji, w których Habilitant nie jest pienvsz)n'l autolqn ani autorcn'i
korespondtrjącyrr oświadczenie' o któqłn mowa powinno być potwieidzone piselnnie plzez
pier\ł.7ego autore ltrb rutorr łot'espolldujqccg"'
c) Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedlożenia oświadcŻenia w pŹ)Tadku śnierci
współauton' uznanja go za zmarłego, albo jego usŻcŻerbku na zdrowiu, uniell'toŻliwiającego
uzyskanie w1łnaganego ośrviadczenia.

9. RDN dokonuje oceny formalnej wniosku w tcnninie 4 tygodni ocl jego otrzymania
i przekazuje go do wskazallego we wniosku podmiofui habilitlłącego, który w teminie 4
tygodni od dnia otrz).łnania ."vniosku na podstawie Lrchwały Rady Narrkowej Inst},tutu, moŻe
rvyrazić zgodę na prŻeplowaclŻenie pos1ępowalia habilitacyjnego lub tio w)Ąazjć zgody na
przeplowadŻenie postępowania habilitacyjnego i zrvrócić miosck do RDN-
10' Rada Naukowa nie może odmówić zgody na pŹeplowadzcnic postępoq3nia
lrabilitacyjnego' w przypadku gdy Inst}'tut wskaŻany Zoslał jŃo drugi podniot habilitujący
po niew)tażeniu zgody przez pielwszy podmiot wskazany przez osobę ubiegającą się
o stopicń doktora habilitowanego.
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11. W tonninic 12 tygodni od dnia otrz)Ąnania wniosku RDN wy?'nac7'a 4 czlonków kolrrisji
habilitacyjnej, w tyl przewodniczącego i 3lecenŻentów, o cz),m infomluję Radę Naukową
Instltutu.

12. Rada Narrkowa Inst}tutu powołujc komisję habilitacyjną w teminie 6 tygodni od dnia
ohz}ĄnaDia informacji o członkach komisji wyznaczonych p1zez RDN' W skład korlisji
habilitacyjnej wchodzi:
l ) 4 członków wya1acŻonyclr pfzez RDN;
2) 2 członków posiaclających stopień doktora l'iabilitowanego lub tyuł pr'ofesora,

zalrudIionych w podniocie habilitując}m' w t}łn seketarza komisjj
3) fecenzent posiadający stopień doktofa habilitowanego lub t}tuł profcsora oraz aktualny
dorobek naukowy i uznaną renornę, w tyln międąnarodową, niebędący praoownikiem
Instlutu.

13' Członkowie komisji habilitacy-jnej i recelzent wybierani są przez Radę Naukorvą
Instlutu w tajnym głosowanill, w tlybie uchwały, bezwzględną większością głosów, podętej

w obccnoścj co najmniej połowy składu Rady Naukowe.j Inst}tufu' spośród kandydatóW
zp}oszottych pvez członków Rady NaŃowej Inst}'tufu. Do komis.ji habilitacyjnej mogą być
powoł1łvani przedstawjciele Rady Doskonałości Naukowcj.



14. Członkarni kornisji habilitacyjnej powołylvanyl'ti przez Radę Naukową Inslytutu nie
mogą być osoby posiadające rvspólny dorobek publikacyjny oraz wspólne prace badawcze z
habi]itantem, a także osoby będące recenzenlen wydawnicz}m ocenionego dorobku, pełniące
fllnkcjc plornotora albo tecenzenta w pŹe\\'odzie doktorskin habilitanta, a tąkżę poŻostające
w stosunku nadrzędności słuŻbowęj z kandydaten. Członkierrr komisji habilitacyjnej nie
może być także osoba' któta jcst małźoŃiem, kl.ewnyl lub powinowat1łn osoby, któlej
dotyczy postępowanic konkursowe dlbo pozostaje wobec nięj w takim stosLLŃu prawn}Ąn lub
f'aktyczl']),rn, że może to budzić uzasadnio!c wątpliwości co dojej bezstlonności'

15' Rcccnzentem może byó osoba nic posiadająca stopnia doktola habilitowanego ]ub tytułrr
profesora' któla jest placownikiem zagtaltcznej uczelni lub inst}łucji naukowej, jeżeli RDN
lub Rada Naukowa lnst}'tutu uzna, Że osoba ta posiada Żnaczący dorobek w zakresje
zagadnjcń związanych z osiąg]]ięciarni osoby ubiegającej się o stopicń doktora
habilitowanego.

16' Recelrzentem Die może zostać osoba, która w oklesie ostat]]icb 5 lat dwukrotnie nie
dochorvala 8 tygodniowego tcrminu na sporzątlzenie recenzji w postępowaniu habilitacyjn}Ąn'

17. wyboru rcconzenta dokonuje Rada Naukowa Inst}'tutlL większością głosów spośród co
najmnie'j 2 kandydatów'

18. Inst}tut Zawiera z członkami konisji habilitacy.jnej umowy o wykorryvalrie zadań członka
komisji habilitacyjnej, w t}rm z leccrlzentami utnowy o spoŹądzenie lecenzji. Wzór umowy
określa odrębne Zarządzenie D},rektoraNIo-PIB'

19. od moll,tenfu wytroru pełnego składrr kornlsji habilitacyjnej dalsze etapy postępowania
irabi1itacyjnego prowadzi sekretarz komjsji lv porozumieniu z przewodnicząc;łn komisji
habiJitacyjnej.

20' Przesylanic dokumentacji habilitatta do wszystkich członków komisji habilitacyj[ej leży
w ko pctcncji sekretruza komisji habilitacyjncj rve współpracy z Działem Nauki Instlutu'

21. w przyp.rdklL wycofania wniosku po porvołaniu komisji habilitacfinej:
l) ten sam wniosek llic może być podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktola
habilitolvanego w jnrlyn potlmiocie habilitrrjący:n;
2) wnioskodawca nic rnoże ubiegać się o nadanie stopnia doktola habilitowanego przez okes
2lAt.

gBztrBlIG:PosTĘPoWAN'I!$

22. RecenŻent, w tcmjnie 8 tygodni od dnia doręczei'lia ."vniosku, ocenia, czy osiągllięcia
rraukorve osoby ubiegającej się o slopień doktora habi]itowanego odpowiadają rr ylagaoioll
lstawow}rn i przygotowują recenzje.

2J. Po otrzynaniu lecenzji, pŹcwoc]niczący komisji w polozunicniu z sekretarzem komisji
habilitacyjncj wyznaczają tennin posiedzenia komisji habilitacyjnej, celen podjęcia uchwały
zarvierającej opinJę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego' Dopuszcza się
prowaclzenie posiedzcnia komisji w fonnie widcokonferencji.

24' Uchwałę zawierającą opinię w sprawic nadania stopnia doktora habilitowanego
podcjmuje konisja habilitacyjna w głosowaniu jarvnyn większością głosów' podjętcj w
obccności co najnrriej 6 czhnków komisji habilitacyjnej, w tyl przewodniczącego i



seketarza. Na wDiosek osoby ubicga.jącej się o stopień doktora habi]itowancgo komisja
podejrnuje uchwałę w głosowaniu tajnym.
a) Uchwałę zawierającą opinię w sprawie naclania stoplria doktora habilitowanego podpisuje
przewodniczący kolrrisji
b) Protokół z posiedzenia Komisji podpisują przewodniczący i seketarz konisji

25. Komisja habilitac1jrra w teminie 6 tygodni od d]]ia otŹ}mania rvszystkich recenzji
przekanl1e Radzie Naukowej lnst}tutu uchwałę, wraz Z uŻasadnieniem i dokumentacją
postępowania.

26. Komisja habilitacyjna może zdecydować o pżepfowadzeniu kolokwiunr habilitacyjnego
w zakosie osiągnięć naukowych osoby Lrbiegającej się o stopień doktora habilitolvanego'
o zasadności pŹeplowadzenia kolokwium clecydtrje konris'ja lrabilitacyjrra w głosowaniu
jawn}m. Dec}zja o przeprorvadzeniu kolokwiul habilitacyjnego powinna w1ł'likać ze
szczególnych pzesłanek neĘ4olycznych i zapada większością glosów pełnego składu
Komisji habilitacyjnej.

a) w pżypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu ko1okwium habilitacyjnego,
przewodniczący komisji habj]itacyjnej ustala temin cltugiego posiedzenia konisji
lrabilitacyjnej z ldztalęm osoby ubiegającej się o stopień doktora lrabilitowanego'
w}znaczony tcmlin podanyjest do wiadoności zaintelesowanego, co lajrr]niej 15 dni przed
planowan}Ąn terminem kolokwirrm habilitacyjnego.

b) Przewodniczący koDrisji habilitacyjnej powiadarnia osobę ubiegającą się o stopień doktola
habilitowancgo o terminie przeprowadzania kolokrviurn habilitacyjnego ljstcrn polcconyn, na
adres kotespondencyjny osoby ubiegającej sję o nadanie stopnia doktora habilitowanego
wskaŻany we wniosku.

c) Pracownikowi na któIcgo wniosek Żostało wszczęte postępowaDie w sprawic nadania
stopnia doktora habilitowanego, przysługuje na jego wniosek zwol enie od pracy na
uczestnictwo w kolokwium habilitacyjnynr. Za okes zwolnienia od pracy pracorvnikowi
przysfuguje wyragrodzenie jak za urlop w]!oczyrkowy.

d) Przebicg kolok'"virrm habilitacyjnego jest plotokołowany pŹez sekretarza komisji
habilitacyjoej.

e) DopuqŻc^ 5ię r'rou allzenie kolokrł iurn w lonnic wideukun t'ererlcji'

1) Kolokwium habilitacyjne składa się z kolejnych części, w których: habilita11t przedstawia
swój dorobek habilitacyjny, konisja zgłasza uwagi i Żadaje p}'tania i habi]itant odnosi się
ustnie do uwag i odpowiada na pltania Komisji.

31' Rada Naukowa ]nst}'tutu w tenninie 4 tygodni od dnia otz}łnania rrchlvały komisji
habilitacyjnej, nadaje na jej podstawie stopień doktora habilitowanego albo odnarvia jego

nadania"

32. Rada Naukowa Insl)tutu odmawia nadania stopnia, rv przypadku gdy opinia kornisji
habilitacyjnej jest ]]cgat}nvna. Uchwałę o nadaniu ]ub odmowie nadania stopnia doktora
habilitowanego podpisuje D}TektoI ltNt)tutu i Przewodniczący Rady Naukowe.j lnst}tutu.

33' osoba, któręj nadano stopień doktora habilifowanego, otŹ)mujc d}plom habilitacyjny
oraz odpis tego dlplomu.



34. Uloczystc wręczenie d}Tlonru habjljtacyjnego odb)Ąva się w czasię i miejscrr okleślon)Ąn
przez Ptzewodniczącego lub Prezydium Rady Naukowej Inst}tutu'

35. od dec}uji o odmowie nadania stoprlja doktore habilitowanego osobie ubiegającej się
o stopjeń doktora habililowanego przysługrrje odwołanie do RDN w tęrminie 30 dni od d a

doręczenia decyzji wraz z uzcsadnienien. odwołanic składane jest do Przewodnicząccgo
Rady Naukowcj Inst}'tutu, który ptz'ckazuje odwolanie RDN wraz z opinią konisji
habiJitacyjnej i aktami splawy w tenninie 3 niesięcy od dnia złożenia odwołania.

36. w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habijjtowanego' w zakesie
rrieuregulowanym w Ustawie, stosujo sję odpowiednio pŹepisy KPA.

OBOU&$ZKI INFORMACYJNtr

37. Podmiot habilitujący udostępnia w BIP na swojej stloDie podmiotowej wniosek osoby
Ńiegającej się o stopień doktora habilitowanego' in{brmację o składzie komisji
habilitacyjnej, recenzje, rrchwałę zawielającą opinię w sprarvie nadaria stopnia wraz
z uzasadnjcnieln oraz decyzję o nadaniu stopnia lub odnowiejego nadania.

38. wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktofa habilitowanego, informację o składzie
komisji habilitacyjnej oraz recetzjc niezwłocznie po iclr udostępnieniu zamieszcza się
w systemie POL-ol1.

39. osoba' któfa uzyskała stopień doktora habilitowanego wplowadza informację
o postępowaniu w Śprawie l'Iadania stopnia doktola habilitowanego do systemu SYNABA
ofaz nis7.za opłatę za d)plon doktora habilitowaneło popfzez dokonanie wpłaty na konto
bankowe lnst}'tutu i przekazujc potwierdzenie wpłaty do seklctaliatu Rady Naukowej
l st)'tutu.

OPLA SPRAWIB
OKTO!i

44. osoba' któIa ubióEa się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wnosi opłatę za
przeprowadzeiie postęljowania habilit.lcyjnego na lvskazany rachunek bankowy lnst}tutu

45. W prz}padku pracownika nauko'"vcqo lub nauczyciela akadqnickięgo koszty
postępoWar]ia Ionosi Instytut.

46. Pracownik lnstytufu, który niejcst zatrudniony na stanowisku naukowym wnosi opłatę na
zasadaoh ogólnych, jeśJi-nic został z niej zwolniolly' Dyrektor Insrytutu moŻe zwolnić
pracownika Inst}tutu z opłaty na pisell]lly wniosck pracownika u uzasadnicnicm.

47. Wysokośó opłaty nie i1oŻe pfzckfaezać kosztów postępowania habilitacyjnego'
uwzgLędnia.jących w szczególności koszty w}nagrodzeń cŻłonków konisji habilitacyjnej
i recenzelta' koszty zwiąZane z delegacjami osób spoŻa wa$zawy otaz koszty pośrednie
lnstylutu' wysokość opłaty usta]a główny Księgowy IDstylutu za zgodą Rady Naukowej'

'ł8. opłatę pobiela się na podstawie unrowy zawańej niędzy D1Tektorem InŚt}tutu a osobą
ubjegającą się o stopieli doktora l]abilitowaDego lub podmiotem zatrudniającym habilitanta'
Unowa zawieLana jest po wylaŻeniu zgody na pfzeprcwadzęnie postępowania

habilitacyjncgo.

PRZEPISY PRZEJSCIOWE



49' Postępowania habilitaclne wszczęte po dniu 30 lvrzcśnia 2019 r. prorvadzi się na
podstawie przepisów Ustawy, z t)'ln, Źe w postępowaniach wszczętych do dnia 3 i grudnia
2020r.doosiągnięć'októIychmowawaft.]86ust-1pkt3lit'aiaft.219ust. 1pkt2lit.b
Ustawy, zalicza się takżeI
1 ) ańykuły naukowe opublikowane:
a) w czasopismach naukowyclr 1ub recenzowanyclr mate ałach z konferencji
międz}Ą1afodowych, ujętych w wykazie sporządzonynr zgodnie z plzepisami wydanyni na
podstawie afi. 267 ust' 2 pkt 2 lit. b Ustawy, przed clniem ogłoszenia tego wykMLL;
b) przed dniem l stycŻnia 2019 r' w czasopismach naukowych' które były ujęte w części A
albo C wykazu czasopism naukowych ogłoszoncgo komunikatem Ministra Nauki
i szkolnictwa wyŹszego z ória 25 styczia 2017 r.' albo były ujęte w części B tego wykazu,
ptzy czym altykułom naukow)m w nich opublikowanyl przyznanych było co najmniej 10

punktów.
2) Monoglafle naukowe wydane pŹez:
a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporząclzon1łl zgodtie z przepisami wydan1mi na
podstawie art. 267 ust' 2 pkt 2 lit. a Ustawy, przed dnienr ogłoszenia tego wykazu;
b) jednostkę organizacyjną podmiotu habilitującego, którego wydawnictwo jest qęte
w wykazie sporządzorrym zgodnie z' przepisami wydan}Ąni na podstawie afi' 26'7 nsI' 2 pkt 2
lit. a tej Ustav,,y.

50. Postępowania habilitacyjne, wszczęte na podstawie przepisów ustawy z Clnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i t1tule naukow)'m oraŻ o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

PRZEWODNJ


