Procedura postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu*
*(Procedura jest wewnętrznym dokumentem pomocniczym dla kandydatów do stopnia doktora
habilitowanego, członków komisji habilitacyjnych i administracji IF UMK)
Wytyczne przygotowane na podstawie poniższych aktów prawnych 1:
− Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
− Uchwała nr 89 Senatu UMK z 25 czerwca 2019 w sprawie postępowania o nadanie stopnia
doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
− Uchwała nr 161 Senatu UMK z 17 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę Nr 88 Senatu UMK z dnia
25 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
− Uchwała nr 31/2019 Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wyróżniania rozpraw doktorskich i
osiągnięć stanowiących podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przeprowadza i stopień doktora
habilitowanego w dyscyplinie nauki fizyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)
nadaje Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne (RD).
W sprawach:
− wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego;
− powołania komisji habilitacyjnej;
− nadania stopnia doktora habilitowanego;
− wyróżnienia osiągnięcia stanowiącego podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego
prawo głosu przysługuje członkom Rady Dyscypliny naukowej posiadającym, co najmniej stopień
doktora. Rada Dyscypliny naukowej podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w
obecności co najmniej połowy swojego składu, w głosowaniu jawnym.
Na stronie BIP udostępnia się:
− wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego;
− informacje o składzie komisji habilitacyjnej;
− recenzje;
− uchwałę komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia wraz z
uzasadnieniem;
− decyzję o nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania.
W POL-on zamieszcza się (niezwłocznie po zamieszczeniu w BIP):
− wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego;
− informacje o składzie komisji habilitacyjnej;
− recenzje.
…………………………………………………………………………………………………….
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Akty prawne dostępne na stronie: https://www.ifiz.umk.pl/nauka/stopnie-i-tytuly-naukowe/
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1. Kandydat składa wniosek do Rady Doskonałości Naukowej (RDN).
2. RDN przesyła wniosek do RD z prośbą o przesłanie uchwały podjętej w sprawie wyrażenia
zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.
3. RD po otrzymaniu wniosku kandydata od RDN, niezwłocznie jednak nie później niż w terminie
4 tygodni, podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w
sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Uchwałę przesyła się do RDN. W przypadku
odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego rada dyscypliny naukowej zwraca wniosek do RDN.
4. RDN wyznacza 4 członków komisji habilitacyjnej (3 recenzentów i przewodniczącego) i taką
informację przesyła do RD. RD, niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 6 tygodni od
dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN,
powołuje komisję habilitacyjną (KH).
Komisja składa się z:

−
−

4 członków, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów wyznaczonych przez RDN;
2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudnionych
na Uniwersytecie, w tym sekretarza;
− recenzenta niebędącego pracownikiem UMK.
UWAGA: Wszyscy członkowie KH muszą posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł
profesora oraz aktualny dorobek naukowy i uznaną renomę, w tym międzynarodową.
Członkiem KH może być osoba niebędąca pracownikiem UMK posiadająca co najmniej
stopień doktora, jeżeli jej podstawowym miejscem pracy jest zagraniczna instytucja naukowa, a
RD uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych z
osiągnięciami osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego (uchwała RD).
Recenzentem nie może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat dwukrotnie przekroczyła 8tygodniowy termin na sporządzenie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym. Członkiem
komisji habilitacyjnej nie może zostać osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną. 2
Recenzenci, w terminie 8 tygodni od dnia doręczenie im wniosku, oceniają, czy osiągnięcie
naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom
określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 3

Art. 276. (Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)
1. Karami dyscyplinarnymi są:
4) pozbawienie prawa do wykonywania zadań promotora, recenzenta oraz członka komisji w postępowaniach w sprawie nadania
stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora na okres od roku do 5 lat;
3
Art. 219. (Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)
1. Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:
1) posiada stopień doktora;
2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym
co najmniej:
a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie
było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, lub
b) 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 sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b,
lub
c) 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;
3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub
instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.
2
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5. KH może podjąć uchwałę bezwzględną większością głosów komisji (uchwała może być podjęta
w trybie obiegowym) o przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego w zakresie osiągnięć
naukowych osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. Kolokwium habilitacyjne
przeprowadza się na terenie UMK. Może być ono przeprowadzone przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym
bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, jeśli kandydat nie złoży wniosku o podjęcie przez
KH uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w
głosowaniu tajnym. Informację o terminie przeprowadzenia kolokwium doręcza się kandydatowi
co najmniej na 2 tygodnie przed datą kolokwium. Na wniosek kandydata złożony w terminie 5
dni od otrzymania zawiadomienia o terminie kolokwium odbywa się kolokwium publiczne.
Informację o publicznym kolokwium podaje się do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na UMK, nie później niż 7 dni przed kolokwium.
6. KH przeprowadza dyskusję i podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego. Uchwałę KH podejmuje bezwzględną większością głosów składu
komisji, w głosowaniu jawnym. Na wniosek kandydata, złożony nie później niż do wyrażenia
przez Radę Dyscypliny naukowej zgody na przeprowadzenie postepowania w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego komisja podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym. Opinia nie
może być pozytywna, jeżeli co najmniej dwie recenzje są negatywne. Z przeprowadzonej
dyskusji sekretarz sporządza protokół. Protokół oraz uchwałę podpisują przewodniczący oraz
sekretarz. Uchwałę z uzasadnieniem wraz z dokumentacją postępowania przekazuje się
niezwłocznie Radzie Dyscypliny naukowej.
7. Na podstawie uchwały komisji Rada Dyscypliny naukowej w terminie miesiąca od dnia jej
otrzymania, w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzonej dyskusji, nadaje stopień
doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania. Rada dyscypliny naukowej odmawia
nadania stopnia doktora habilitowanego w przypadku, gdy opinia komisji habilitacyjnej jest
negatywna. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje
odwołanie do RDN. Rada dyscypliny naukowej przekazuje odwołanie kandydata RDN wraz ze
swoją opinią i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
8. W uzasadnionych przypadkach rada dyscypliny naukowej może wyróżnić osiągnięcie
stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego. Zasady wyróżnień osiągnięć
stanowiących podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego (Uchwała nr 31/2019 Rady
Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 grudnia 2019
r. w sprawie ustalenia zasad wyróżniania rozpraw doktorskich i osiągnięć stanowiących
podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego):
1) Wyróżnione mogą być wybitne osiągnięcia naukowe, o znaczeniu w skali międzynarodowej,
udokumentowane publikacjami naukowymi w renomowanych czasopismach naukowych z
listy JCR, rozdziałami w książkach lub monografiami, które były podstawą uzyskania
stopnia doktora habilitowanego.
2) Wyróżnienie przyznaje Rada Dyscypliny Naukowej na wniosek komisji przeprowadzającej
postępowanie habilitacyjne.
3) Wniosek o wyróżnienie wraz uzasadnieniem musi złożyć co najmniej dwóch recenzentów,
wskazując jednoznacznie wybitne osiągnięcie lub osiągnięcia naukowe będące podstawą
wyróżnienia. Wniosek może być ujęty przez recenzentów w treści recenzji lub zgłoszony
przez nich jako osobny wniosek w formie pisemnej. Dopuszcza się złożenie wniosku także w
2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego
zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.
3. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.
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trakcie posiedzenia komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne za zgodą
przewodniczącego komisji.
4) Jeśli zaistnieją uzasadnione okoliczności, wniosek o wyróżnienie może zostać wycofany
przez recenzenta na jego pisemną prośbę.
5) Wniosek recenzentów musi zostać poparty w głosowaniu jawnym przez członków komisji
przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne bezpośrednio po głosowaniu dotyczącym
wniosku o nadanie stopnia.
9. Opłatę za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
wnosi kandydat lub w przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego –
zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy. Opłata
za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego składa się
z następujących elementów:

−
−
−
−
−

wynagrodzeń recenzentów w wysokości 33% wynagrodzenia profesora,
wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnej w wysokości 17% wynagrodzenia profesora, a
w przypadku gdy pełni on funkcję jej przewodniczącego lub sekretarza – w wysokości 33%,
narzutów na składki ZUS od wynagrodzeń określonych w pkt. 1, 2 naliczonych zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
kosztów podróży i noclegów recenzentów i przewodniczącego według ich faktycznej
wysokości ustalonej zgodnie z zasadami rozliczania kosztów podróży służbowych,
opłaty na pokrycie pozostałych kosztów przeprowadzenia postępowania w wysokości 20%
kwot wynagrodzeń i narzutów, o których mowa w pkt. 1-3.

Opłatę uiszcza się po podjęciu uchwały w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może zwolnić kandydata z obowiązku
uiszczenia opłaty w części lub całości lub rozłożyć opłatę na raty. Rozstrzygnięcie rektora
następuje w drodze decyzji, od której przysługuje prawo do wnioskowania o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

4

