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Procedura postępowania habilitacyjnego  

na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UP w Poznaniu 

1. Podstawa prawna  

1.1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 27 września 2017 r., 

poz. 1789). 

1.2.    Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (tekst jednolity: Dz. 

U. z dnia 30 października 2017 r., poz. 2183). 

1.3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia  2018 r. w 

sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2018 r. poz. 261). 

1.4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w 

sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (Dz. U. z dnia 1 września 2011 r. Nr 196 poz. 1165). 

2. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego 

 2.1. Stopień doktora habilitowanego jest nadawany w drodze postępowania 

 habilitacyjnego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia. 

 2.2. 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. 

 2.3.  Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Centralnej 

 Komisji ds. Stopni i Tytułów, zwaną dalej Centralną Komisją, wniosek (w formie 

 elektronicznej i papierowej) o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (§ 12.1, ust. 2 

 Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. .). 

  2.4.  Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Centralnej Komisji. 

 2.5. W przypadku, gdy Rada Wydziału Ekonomiczno-Społecznego zostanie wskazana, 

 jako właściwa do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, podejmuje na 

 najbliższym posiedzeniu decyzję o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody na jego 

 przeprowadzenie.  
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  2.6. Przed posiedzeniem Rady Wydziału Dziekan otrzymuje dokumentację wniosku  

o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. Dokumentacja  przekazywana jest także do 

Komisji ds. Przewodów i Postępowań Naukowych z prośbą o opinię  

w celu wyrażenia zgody na jego przeprowadzenie na Wydziale. 

  2.7. Prodziekan ds. Nauki organizuje naukowe zebranie otwarte, na którym habilitant 

 prezentuje swoje osiągnięcia naukowe. 

  2.8. Przewodniczący Komisji ds. Przewodów i Postępowań Naukowych przedstawia 

opinię Komisji w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania.  

 2.9. Dziekan po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Przewodów i Postępowań 

Naukowych, stawia  sprawę wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego Radzie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego. 

  2.10. W przypadku, gdy Rada Wydziału Ekonomiczno-Społecznego nie wyrazi zgody na 

 przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, Dziekan informuje o tym Centralną 

 Komisję.  

 2.11. W przypadku wyrażenia zgody przez Radę Wydziału na przeprowadzenie 

 postępowania habilitacyjnego, Rada Wydziału powołuje do składu komisji 

 habilitacyjnej trzech przedstawicieli o uznanej renomie naukowej, w tym 

 międzynarodowej, tj. sekretarza, recenzenta i jednego członka Komisji. 

 2.12. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, po otrzymaniu uchwały 

 Rady Wydziału o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego 

 oraz uchwał powołujących sekretarza, recenzenta i członka komisji habilitacyjnej 

 reprezentujących Wydział Ekonomiczno-Społeczny powołuje pozostały skład komisji 

 habilitacyjnej, tj. przewodniczącego, dwóch recenzentów o uznanej renomie naukowej 

 (w tym międzynarodowej), i jednego członka komisji. 

3. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym 

3.1. Po powołaniu komisji habilitant dostarcza do Dziekanatu Wydziału Ekonomiczno-

Społecznego 8 kompletów papierowej i elektronicznej dokumentacji wniosku. 

3.2. Recenzenci powołani w przewodzie, w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia 

powołania komisji habilitacyjnej oceniają i przygotowują recenzje, które przekazują 

Dziekanowi. 

3.3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej 

dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja może przeprowadzić z 

habilitantem rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych.  
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3.4. Komisja powiadamia habilitanta o miejscu, terminie i przedmiocie tej rozmowy, 

na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia.  

3.5. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania kompletu recenzji 

przedkłada Radzie Wydziału Ekonomiczno-Społecznemu uchwałę zawierającą 

opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego 

wraz z uzasadnieniem, protokołem z posiedzenia i pełną dokumentacją 

postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych.  

3.6. Rada Wydziału na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej, w terminie miesiąca 

od wpłynięcia przedmiotowej opinii, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie 

nadania stopnia doktora habilitowanego.  

3.7. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu tajnym i zapada bezwzględną 

większością oddanych głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby 

osób uprawnionych do głosowania.  

3.8. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady posiadający tytuł naukowy 

lub stopień doktora habilitowanego  

3.9. Dziekan zamieszcza na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Społecznego 

uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z 

uzasadnieniem. 


