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Zasady przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym na 

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w dyscyplinach: historia, 

językoznawstwo, literaturoznawstwo 

§ 1 

Po otrzymaniu od Centralnej Komisji zawiadomienia o wskazaniu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego przez habilitanta jako jednostki, w której chciałby on przeprowadzić swoje 

postępowanie habilitacyjne Przewodniczący Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych 

powołuje co najmniej 3 osobową komisję złożoną z osób posiadających tytuł lub stopnień 

naukowy w dyscyplinie, której dotyczy dorobek habilitanta lub w dyscyplinie pokrewnej 

i wskazuje jej przewodniczącego.  

Członkiem komisji może też być osoba, która nabyła uprawnienia równoważne  

z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 14 marca  

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,  

prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej 

dyscypliny.  

Komisja po zapoznaniu się pod względem formalnym z wnioskiem o wszczęcie postępowania 

habilitacyjnego oraz z autoreferatem habilitanta przygotowuje na piśmie protokół z jej 

posiedzenia oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i przedstawia go Radzie Dziedziny Nauk 

Humanistycznych na najbliższym posiedzeniu. Protokół z projektem uchwały referuje na 

Radzie Dziedziny Nauk Humanistycznych przewodniczący komisji. Po przeprowadzeniu 

dyskusji przez członków Radzie Dziedziny Nauk Humanistycznych Przewodniczący Rady 

Dziedziny Nauk Humanistycznych przeprowadza głosowanie tajne w sprawie 

wyrażenia/niewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę 

Dziedziny Nauk Humanistycznych. O decyzji Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych 

Przewodniczący Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych zawiadamia niezwłocznie 

Centralną Komisję. 

 

§2 

W przypadku wyrażenia zgody przez Radę Dziedziny Nauk Humanistycznych 

na przeprowadzenie danego postępowania habilitacyjnego komisja na tym samym 

posiedzeniu Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych przedkłada propozycje 3 kandydatów na 
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członków komisji habilitacyjnej (w tym sekretarza i recenzenta) wybranych spośród osób 

o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej i uzasadnia powołanie każdej 

z kandydatur wraz z uzasadnieniem ich wyboru.  

Zgodnie z art. 20. ust. 6 Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,, członkiem komisji habilitacyjnej może 

być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej 

lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z 

uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 

prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej 

dyscypliny. Członkiem komisji habilitacyjnej może być też osoba będąca pracownikiem 

zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej nie spełniająca w/w wymogów, jeżeli 

Rada Dziedziny Nauk Humanistycznych uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą 

problematyki, której dotyczy postępowanie habilitacyjne. Osoba taka, nawet nie posiadająca 

stopnia doktora, może być także wskazana przez Centralną Komisję. Członkiem komisji 

habilitacyjnej nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości, 

co do jej bezstronności. 

 

§3 

Po przedstawieniu kandydatów do komisji habilitacyjnej Przewodniczący Rady Dziedziny 

Nauk Humanistycznych zaprasza Radę Dziedziny Nauk Humanistycznych do dyskusji. 

Członkowie Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych mogą zgłosić inne kandydatury 

spełniające ustawowe wymagania uzasadniając swoje stanowisko. Po wyczerpaniu dyskusji 

Przewodniczący Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych zarządza głosowanie tajne nad 

każdą z kandydatur i proponowaną jej funkcją w komisji habilitacyjnej. O wynikach 

głosowania zawiadamia niezwłocznie Centralną Komisję. Dalsze czynności w postępowaniu 

habilitacyjnym prowadzi komisja habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję w oparciu 

o przekazane jej dokumenty zgodnie z art. 18a ust. 7, 8, 9, 10, 11 Ustawy. 

 

§4 

W ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia o podjęciu przez komisję habilitacyjną uchwały 

zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego  

Przewodniczący Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych przeprowadza na posiedzeniu Rady 

Dziedziny Nauk Humanistycznych głosowanie tajne w sprawie nadania lub odmowie nadania 
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kandydatowi stopnia doktora habilitowanego. Rada Dziedziny Nauk Humanistycznych 

podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia na podstawie ww. opinii. 

Głosowanie jest poprzedzone przedstawieniem przebiegu postępowania habilitacyjnego, 

recenzji, opinii komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję oraz uzasadnienia 

uchwały Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych o nadaniu lub odmowie nadania stopnia 

naukowego przez przewodniczącego komisji powołanej przez Dziekana Wydziału 

Humanistycznego lub Przewodniczącego Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych. 

W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych 

może upoważnić do tego innego członka komisji, o której mowa w § 1.  

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych zarządza głosowanie. 

Uchwała zapada bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania uprawnieni są 

członkowie Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych posiadający tytuł profesora, stopień 

doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne  z uprawnieniami 

doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

§5 

Przewodniczący Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych zamieszcza na stronie internetowej 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego wraz z autoreferatem, informacją o składzie komisji habilitacyjnej, 

harmonogramem przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania 

stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem. Obowiązkiem wszystkich członków 

Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych jest zapoznanie się z całą dokumentacją dotyczącą 

habilitanta.  

 

§6 

W przypadku odmownej uchwały komisji habilitacyjnej habilitant może wnieść w ciągu 

1 miesiąca od dnia powiadomienia o jej treści wraz z uzasadnieniem odwołanie za 

pośrednictwem Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych do Centralnej Komisji. W ciągu  

3 miesięcy od dnia otrzymania odwołania Rada Dziedziny Nauk Humanistycznych 

przekazuje je wraz ze swoją opinią i aktami sprawy Centralnej Komisji. Projekt stanowiska 

Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych przygotowuje komisja w składzie powołanym przez 

Dziekana Wydziału Humanistycznego lub Przewodniczącego Rady Dziedziny Nauk 
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Humanistycznych na początku postępowania. Jeśli w jej składzie znajduje się członek komisji 

habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję, Przewodniczący Rady Dziedziny Nauk 

Humanistycznych wyłącza go z pracy komisji przygotowującej opinię w sprawie odwołania  

i powołuje w to miejsce inną osobę spośród uprawnionych członków Rady Dziedziny Nauk 

Humanistycznych. Komisja przygotowuje projekt opinii w ciągu 1 miesiąca i przedstawia go 

na posiedzeniu Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych. Po wysłuchaniu projektu opinii wraz 

z jej uzasadnieniem Przewodniczący Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych zarządza 

dyskusję a następnie głosowanie tajne w sprawie przyjęcia opinii proponowanej przez 

komisję. Stanowisko Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych Przewodniczący Rady 

Dziedziny Nauk Humanistycznych przekazuje niezwłocznie Centralnej Komisji. 

 

§7 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje w odniesieniu do 

przeprowadzanych na zasadach dotychczasowych:  

a. postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz   

b. postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego wszczętych w okresie od dnia 

wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

i niezakończonych do 30 września 2019 roku. 

 

 

 


