
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO
WYCIĄG Z PRZEPSIÓW

Podstawa prawna:
1/ Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 
tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
2/ Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.)
3/ Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 
postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200)

I.     Przepisy     ogólne   - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki:

Stopień doktora habilitowanego 
Art. 16. 1.  Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada 

stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, 
stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz 
wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną.

2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić:
1) dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl
publikacji;
2) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub
artystyczne;
3) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym
wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

3. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną
informacji niejawnych.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia,
kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, biorąc
pod uwagę osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinach nauki i sztuki lub obszarach wiedzy,
współpracę międzynarodową, dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz uzyskane nagrody.

Art. 18. 1. Stopień doktora habilitowanego nadaje:
1) w szkole wyższej - rada wydziału lub rada innej jednostki organizacyjnej szkoły wyższej;
2) w innej jednostce organizacyjnej - rada naukowa.

Art. 18a. 1. Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o
nadanie stopnia doktora habilitowanego, skierowany wraz z autoreferatem do Centralnej Komisji.

2. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wskazuje we wniosku 
jednostkę     organizacyjną   posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego,
wybraną     do     przeprowadzenia     postępowania   habilitacyjnego. Datą     wszczęcia   postępowania jest
dzień     doręczenia     wniosku     Centralnej     Komisji  .

3. W przypadku gdy rada jednostki organizacyjnej wskazanej przez wnioskodawcę w trybie
ust. 1 i 2 nie     wyrazi     zgody   na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, postępowanie 
prowadzi jednostka organizacyjna posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego wyznaczona przez Centralną Komisję.

4. Centralna Komisja w     terminie     7     dni     dokonuje     oceny     formalnej   wniosku. W przypadku 
uznania wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy Centralna Komisja 
wzywa do jego uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia wniosku.

5. Centralna Komisja w terminie 6     tygodni     od     dnia     otrzymania     wniosku   spełniającego
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wymagania formalne powołuje     komisję   habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego. Komisja     składa     się     z:  
1) czterech     członków   o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w     tym   
przewodniczącego     i     dwóch     recenzentów  , wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza jednostki, 
o której mowa w ust. 2 lub 3;
2) trzech     członków   o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w     tym     sekretarza     i   
recenzenta, wyznaczonych przez jednostkę, o której mowa w ust. 2 lub 3.

6. Centralna Komisja w dniu powołania komisji habilitacyjnej przekazuje jej dokumenty, o
których mowa w ust. 1.

7. W terminie nie     dłuższym     niż     sześć     tygodni   od dnia powołania komisji habilitacyjnej 
recenzenci, o których mowa w ust. 5, oceniają czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają
kryteria określone w art. 16 i przygotowują recenzje.

8. 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.

9. Głosowanie, o którym mowa w ust. 8, na     wniosek     osoby     ubiegającej     się     o     nadanie     stopnia  
doktora habilitowanego, przeprowadza się w     trybie     tajnym  .

10. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej
dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja     może   przeprowadzić z wnioskodawcą
rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych.

11. Komisja habilitacyjna w     terminie     21     dni     od dnia otrzymania recenzji przedkłada radzie 
jednostki organizacyjnej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania 
stopnia doktora habilitowanego, o której mowa w ust. 8,   wraz     z     uzasadnieniem     i     pełną   
dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych. Na 
podstawie tej opinii rada jednostki organizacyjnej, w     terminie     miesiąca  , podejmuje     uchwałę   o 
nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

12. Rada jednostki organizacyjnej zamieszcza na stronie internetowej wniosek osoby 
ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o 
składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub 
odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.

13. Rozbieżność pomiędzy opiniami komisji habilitacyjnej a uchwałami rady jednostki 
organizacyjnej, po przeprowadzeniu przez Centralną Komisję postępowania wyjaśniającego, mogą 
stanowić przesłankę do działań Centralnej Komisji, o których mowa w art. 9 ust. 1-3.

Art. 19. Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą
jej podjęcia.

II. Przepisy     szczegółowe   – wg Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 

w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym 
oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

§ 12. 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwana dalej 
„habilitantem”, składa do     Centralnej     Komisji   wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

2. Do     wniosku   o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza:
1) oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą 

postępowanie habilitacyjne kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora albo 
kwalifikacji I stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej;

2) autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, 
w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy, w formie papierowej i elektronicznej, w 
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języku polskim i angielskim;
3) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo 

dokumentację dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i 
dokumentacją ich publicznej prezentacji, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i 
angielskim;

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 albo działającymi w 
zakresie sztuki 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.     Po dokonaniu oceny formalnej wniosku, o której 
mowa w art. 18a ust. 4 ustawy, habilitantowi zwraca się oryginał dokumentu, o którym mowa w ust. 
2 pkt 1.

4. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z autoreferatem habilitanta 
zamieszcza się na stronie internetowej Centralnej Komisji.

§ 15. 1. Komisja     habilitacyjna  , powołana zgodnie z art. 18a ust. 5 ustawy, nie     może   
podejmować uchwał w składzie mniejszym     niż     sześć     osób  , przy czym dla ważnego podjęcia uchwał 
jest konieczny udział przewodniczącego i sekretarza. Do członków komisji habilitacyjnej przepis § 
6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Obrady     komisji     habilitacyjnej mogą odbywać się w formie wideokonferencji, chyba że 
habilitant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym, zgodnie z art. 18a ust. 9 
ustawy.

§ 16. 1. W przypadku przeprowadzania z habilitantem rozmowy, o której mowa w art. 18a 
ust. 10 ustawy, komisja habilitacyjna powiadamia go o miejscu, terminie i przedmiocie tej rozmowy 
na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy.

2. Członkowie komisji habilitacyjnej mogą uczestniczyć w formie wideokonferencji w 
rozmowie z habilitantem.

§ 17. W przypadku gdy o nadanie stopnia doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia 
naukowego albo artystycznego stanowiącego część pracy zbiorowej ubiega się w tej samej 
jednostce organizacyjnej więcej niż jeden habilitant, uchwały w sprawie wyniku poszczególnych 
czynności w postępowaniu habilitacyjnym podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdego z nich.

§ 18. Uchwałę w sprawie nadania albo odmowy     nadania   stopnia doktora habilitowanego 
ogłasza     się  , wraz z informacją o składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzjami złożonymi w 
postępowaniu habilitacyjnym, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
Centralnej Komisji, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały. 

§ 25. Osoba, której nadano stopień doktora habilitowanego, otrzymuje dyplom, który 
zawiera następujące elementy:
1) godło wydającego dyplom, umieszczone w widocznym miejscu oraz informację o treści 
„Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej”;
2) nazwę wydającego dyplom oraz nazwę jednostki organizacyjnej szkoły wyższej;
3) nazwę „dyplom”;
4) imię lub imiona i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu;
5) określenie osiągnięcia naukowego lub artystycznego;
6) określenie nazwy stopnia doktora habilitowanego (doktor habilitowany nauk albo doktor 
habilitowany sztuki), ze wskazaniem dziedziny nauki albo sztuki oraz dyscypliny naukowej albo 
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artystycznej, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w zakresie nauk medycznych i 
filologii obcych, także specjalności;
7) nazwę rady jednostki organizacyjnej, która podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego;
8) datę podjęcia uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
9) imiona i nazwiska recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym;
10) miejscowość i datę wydania dyplomu;
11) podpis przewodniczącego komisji habilitacyjnej;
12) pieczęcie imienne i podpisy przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej oraz rektora, 
dyrektora jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu badawczego albo 
międzynarodowego instytutu naukowego;
13) pieczęć urzędową wydającego dyplom wytłoczoną na papierze.

§ 26. 1. Osobie, której nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego, wydaje się 
oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek także jeden odpis 
dyplomu w tłumaczeniu na język łaciński albo angielski.

§ 28. 1. Za wydanie oryginału dyplomu wraz z odpisem w języku polskim, odpisu dyplomu 
w tłumaczeniu na język angielski albo duplikatu dyplomu pobiera się opłatę w wysokości 
nieprzekraczającej kosztów sporządzenia tych dokumentów, nie wyższej jednak niż:
1) za dyplom wraz z odpisem w języku polskim — 120 zł;
2) za odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski — 80 zł.
2. Za wydanie duplikatu dyplomu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału 
dyplomu.
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