Tekst jednolity Regulaminu przeprowadzania postępowań
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w IBIB PAN
Regulamin określa szczegółowe zasady dokonywania czynności w postępowaniach w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego, przeprowadzanych w Instytucie Biocybernetyki i
Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN).
Podstawę prawną Regulaminu stanowią przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668), zwanej dalej „Ustawą” oraz Ustawy
z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018r., poz. 1669), zwane dalej „Przepisami wprowadzającymi”
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
a)

Habilitant– osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego;

b) Komisja Habilitacyjna – komisja, o której mowa w art. 221 Ustawy, powołana przez
Dyrektora IBIB PAN, dokonująca czynności w postępowaniu w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego;
c)

Komisja RKN - Komisja Rady Naukowej IBIB PAN ds. Rozwoju Kadry Naukowej;

d) RDN – Rada Doskonałości Naukowej.

§ 1 Wszczęcie postępowania
1. Habilitant składa do RDN wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego obejmujący, zgodnie z art. 220 ust. 2 Ustawy:
a) opis kariery zawodowej;
b) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 Ustawy;
c) wskazanie podmiotu habilitującego, wybranego do przeprowadzenia postępowania
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
2. Habilitant składający wniosek do RDN o wszczęcie postępowania powinien spełniać
warunki określone w art. 219 ust. 1 Ustawy. tj.:
a) posiadać stopień doktora;
b) posiadać w dorobku osiągnięcia naukowe, stanowiące znaczny wkład w rozwój
dyscypliny, w tym co najmniej:
i. 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 Ustawy, lub
ii. 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 Ustawy, lub
iii. 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne lub
technologiczne;
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c) wykazać się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni lub
instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej.
3. W postępowaniu wszczętym przed 31 grudnia 2021 r., do osiągnięć Habilitanta zalicza się
także artykuły naukowe i monografie, określone w art. 179 ust. 6 Przepisów
wprowadzających.
4. Dyrektor IBIB PAN zobowiązuje Habilitanta, niebędącego pracownikiem naukowym IBIB
PAN, do przesłania w terminie 7 dni, oświadczenia zawierającego zobowiązanie Habilitanta
lub podmiotu trzeciego do pokrycia kosztów postępowania habilitacyjnego,
o których mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu.
5. Wniosek, przekazany przez RDN do IBIB PAN o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,
Dyrektor IBIB PAN przekazuje niezwłocznie wraz z dokumentacją do Komisji RKN oraz
za pośrednictwem Sekretariatu Rady Naukowej IBIB PAN udostępnia dokumentację
wszystkim członkom Rady Naukowej IBIB PAN.
6. Komisja RKN, po zapoznaniu się z dokumentacją wniosku o wszczęcie postępowania,
ocenia czy:
a) Habilitant spełnia wymagania określone w § 1 ust. 2 Regulaminu;
b) tematyka Osiągnięcia Habilitacyjnego mieści się w zakresie dziedziny i dyscypliny
naukowej wskazanej we wniosku i w ramach której IBIB PAN posiada uprawnienia
do nadawania stopnia doktora habilitowanego;
c) dorobek naukowy Habilitanta odpowiada rekomendacjom określonym w uchwale
Rady Naukowej.
7. W celu przeprowadzenia wstępnej oceny dorobku naukowego Habilitanta Komisja RKN
przeprowadza otwarte seminarium przedhabilitacyjne, w ramach którego Habilitant
przedstawia Osiągnięcie Habilitacyjne, które ma być podstawą przyznania stopnia doktora
habilitowanego, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalnego naukowego wkładu
własnego.
8. Komisja RKN, na posiedzeniu otwartym dla wszystkich członków Rady Naukowej, po
dokonaniu wstępnej oceny dorobku naukowego Habilitanta, w głosowaniu tajnym
podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej z wnioskiem o niewyrażenie
lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania. Uchwała Komisji w sprawie
niewyrażenia zgody wymaga uzasadnienia.
9. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji RKN, nie później jednak niż w terminie 3 tygodni
od dnia otrzymania wniosku z RDN w sprawie przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego, Rada Naukowa IBIB PAN podejmuje uchwałę w sprawie niewyrażenia
lub wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. Posiedzenie Rady
Naukowej IBIB PAN może zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu technologii
informatycznych umożliwiających podejmowanie uchwał na odległość. Uchwałę Rady
Naukowej o niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,
Dyrektor IBIB PAN przekazuje w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku z RDN
zgodnie z art. 221 ust.2 Ustawy i zwraca wniosek do RDN.
10. W przypadku, gdy Instytut został wyznaczony przez RDN do przeprowadzenia
postępowania habilitacyjnego jako inny podmiot habilitujący w trybie art. 221. ust. 3
Ustawy, procedura opisana w punktach 7, 8 nie jest stosowana. W takim przypadku Komisja
RKN dołącza do dokumentacji wniosku informacje o wynikach wstępnej oceny dorobku
naukowego Habilitanta przeprowadzonej zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 5
i 6.
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§ 2 Powołanie Komisji Habilitacyjnej
1. Komisja RKN proponuje Radzie Naukowej kandydatów na członków Komisji
Habilitacyjnej, w tym co najmniej:
a) dwóch kandydatów na recenzenta,
b) jednego kandydata na sekretarza Komisji Habilitacyjnej,
c) jednego kandydata na członka Komisji Habilitacyjnej.
2. Kandydaci na recenzenta muszą posiadać tytuł profesora lub stopień doktora
habilitowanego, albo być pracownikami zagranicznych uczelni lub jednostek naukowych
niespełniającymi tego wymogu, jeżeli Rada Naukowa IBIB PAN uzna, że posiadają oni
aktualny dorobek naukowy i międzynarodową renomę w zakresie związanym
z Osiągnięciem Habilitacyjnym. Kandydatem na Recenzenta nie może być pracownik IBIB
PAN oraz osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie dochowała
8-tygodniowego terminu przygotowania recenzji (art. 221 ust. 7 Ustawy).
3. Kandydatem na członka Komisji Habilitacyjnej nie może być osoba mająca konflikt
interesów z Habilitantem bądź z innych przyczyn wzbudzająca uzasadnione wątpliwości co
do swojej bezstronności w postępowaniu.
4. Rada Naukowa na wniosek Komisji RKN dokonuje wyboru 3 członków Komisji
Habilitacyjnej, w tym jednego recenzenta i sekretarza Komisji. Wybór każdego z nich
następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
5. Dyrektor IBIB PAN powołuje Komisję Habilitacyjną składającą się z 3 członków
wybranych przez Radę oraz 4 członków wyznaczonych przez RDN.
6. Powołanie Komisji Habilitacyjnej następuje w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania
informacji o 4 członkach Komisji Habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, zgodnie
z art. 221 ust. 5 Ustawy.
7. Sekretariat Rady Naukowej udostępnia na stronie internetowej IBIB PAN w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP) i umieszcza w systemie POL-on kopię wniosku Habilitanta
i informację o składzie Komisji Habilitacyjnej niezwłocznie po jej powołaniu.
8. Niezwłocznie po powołaniu Komisji Habilitacyjnej, Dyrektor IBIB PAN przesyła
dokumentację wniosku o przyznanie stopnia doktora habilitowanego do wszystkich
członków Komisji Habilitacyjnej i informuje ich o możliwości przeprowadzenia przez
Komisję kolokwium habilitacyjnego zgodnie z art. 221 ust. 9 Ustawy. Dyrektor Instytutu
zleca recenzentom wykonanie recenzji.
9. Członkowie Komisji Habilitacyjnej mogą komunikować się ze sobą z wykorzystaniem
mediów elektronicznych.
10. W terminie do 6 tygodni od dnia otrzymania dokumentacji dotyczącej wniosku o nadanie
stopnia doktora habilitowanego, członkowie Komisji mogą wnioskować do
Przewodniczącego Komisji o przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego dotyczącego
osiągnięć naukowych Habilitanta. Decyzję o przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego
podejmuje Przewodniczący Komisji. Przewodniczący ma obowiązek przeprowadzenia
kolokwium habilitacyjnego w przypadku gdy co najmniej 4 członków Komisji o to
wnioskuje.
11. W terminie 8 tygodni od dnia doręczenia wniosku, Recenzenci , oceniają, czy osiągnięcia
naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają
wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, sporządzają recenzje
i przekazują je Dyrektorowi IBIB PAN.
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§ 3 Opinia Komisji Habilitacyjnej
1. Po otrzymaniu wszystkich recenzji, Dyrektor IBIB PAN przesyła je niezwłocznie do
Przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej.
2. Przewodniczący Komisji niezwłocznie rozsyła recenzje do wszystkich członków Komisji.
3. W przypadku, gdy Przewodniczący Komisji podejmie decyzję o przeprowadzeniu
kolokwium habilitacyjnego, Przewodniczący zaprasza Habilitanta na kolokwium
i informuje o jego terminie członków Rady Naukowej IBIB PAN, którzy posiadają stopień
doktora habilitowanego bądź tytuł profesora.
4. Komisja Habilitacyjna przeprowadza kolokwium habilitacyjne. W kolokwium
habilitacyjnym mogą uczestniczyć członkowie Rady Naukowej IBIB PAN, bez prawa
głosu, którzy posiadają stopień doktora habilitowanego bądź tytuł profesora.
5. Kolokwium habilitacyjne może być przeprowadzone poza siedzibą podmiotu
habilitującego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę
jego przebiegu i rejestrację.
6. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji najpóźniej w terminie 5 tygodni od
dnia otrzymania recenzji.
7. Komisja Habilitacyjna podejmuje uchwały w obecności co najmniej 6 członków w tym
Przewodniczącego i Sekretarza.
8. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej może być przeprowadzone z wykorzystaniem
technologii informatycznych umożliwiających prowadzenie posiedzenia na odległość z
jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku.
9. Członkowie Komisji, którzy nie mogą z uzasadnionych przyczyn uczestniczyć
w posiedzeniu Komisji, przedstawiają Przewodniczącemu pisemną opinię w sprawie
wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
10. W przypadku jednej negatywnej recenzji, Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej może
zażądać od Habilitanta pisemnego ustosunkowania się do negatywnych uwag recenzenta
przed posiedzeniem Komisji.
11. Komisja Habilitacyjna podejmuję uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego w głosowaniu jawnym. Na wniosek Habilitanta Komisja podejmuje
uchwałę w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 221 ust. 10 Ustawy.
12. Opinia Komisji Habilitacyjnej, zgodnie z art. 221 ust. 10 Ustawy, nie może być pozytywna,
jeżeli co najmniej 2 recenzentów negatywnie oceni dorobek Habilitanta.
13. Protokoły i uchwały, w imieniu Komisji habilitacyjnej podpisuje Przewodniczący Komisji.
14. Sekretarz Komisji Habilitacyjnej, w terminie 2 dni roboczych, przekazuje Dyrektorowi
IBIB PAN uchwałę Komisji Habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem i dokumentacją
w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
15. Dyrektor IBIB PAN przekazuje niezwłocznie Przewodniczącemu Rady Naukowej opinię
Komisji Habilitacyjnej.
16. Sekretariat Rady Naukowej niezwłocznie udostępnia recenzje oraz uchwałę Komisji
Habilitacyjnej w systemie POL-on oraz na stronie internetowej IBIB PAN w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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§ 4 Nadanie stopnia doktora habilitowanego
1. Rada Naukowa podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w terminie
nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia otrzymania opinii Komisji Habilitacyjnej przez
Dyrektora IBIB PAN (art. 221 ust. 12 ustawy).
2. Na posiedzenie Rady Naukowej, podczas której podejmowana jest uchwała o nadaniu
stopnia, zapraszani są członkowie Komisji Habilitacyjnej, bez prawa głosu.
3. W głosowaniu nad uchwałą o przyznaniu stopnia doktora habilitowanego biorą udział
członkowie Rady Naukowej posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł
profesorski.
4. Posiedzenia Rady Naukowej, mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii
informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających
zapewnienie tajności głosowań.
5. W przypadku pozytywnej opinii Komisji Habilitacyjnej, Rada Naukowa nadaje stopień
doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania w drodze decyzji administracyjnej.
6. W przypadku, gdy opinia Komisji Habilitacyjnej jest negatywna, Rada Naukowa odmawia
nadania stopnia zgodnie z art. 221 ust. 12 Ustawy.
7. Decyzja o nadaniu stopnia lub odmowie jego nadania podejmowana jest w głosowaniu
tajnym bezwzględną większością głosów. Decyzję podpisuje Przewodniczący Rady
Naukowej.
8. Dyrektor IBIB PAN niezwłocznie informuje Habilitanta o podjętej przez Radę Naukową
decyzji. W przypadku negatywnej decyzji Rady Naukowej Dyrektor przekazuje
Habilitantowi jej uzasadnienie oraz informuje Habilitanta, o prawie do wniesienia
odwołania do RDN za pośrednictwem Rady Naukowej, przewidzianym w art. 224 ust. 1 i
art. 193 Ustawy.
9. .Sekretariat Rady Naukowej niezwłocznie udostępnia decyzję Rady Naukowej w sprawie
nadania stopnia lub odmowy jego nadania na stronie Instytutu w BIP i umieszcza w
systemie POL-on. W przypadku decyzji Rady Naukowej o odmowie nadania stopnia na
stronie Instytutu zamieszcza także uzasadnienie tej decyzji. Przewodniczący Rady
Naukowej przesyła powyższe informacje do RDN.
10. Sekretariat Rady Naukowej przygotowuje dyplom habilitacyjny i jego odpisy zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.09.2018r. w sprawie
dyplomów doktorskich, habilitacyjnych i legitymacji doktoranta.
11. Przewodniczący Rady Naukowej zaprasza Habilitanta na posiedzenie Rady Naukowej, na
którym wręcza mu dyplom habilitacyjny. W przypadku niemożności przybycia przez
Habilitanta na posiedzenie Rady, dyplom zostaje przesłany listem poleconym na adres
wskazany przez Habilitanta.
§5

Stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu stopnia

1. W przypadku uzyskania przez Radę Naukową informacji o możliwości przypisania sobie
przez osobę, która uzyskała stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Naukową
IBIB PAN, autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub
ustalenia naukowego, Rada Naukowa wszczyna postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
2. W ramach postępowania wyjaśniającego Rada powołuje 3-osobowy zespół, w skład
którego wchodzą członkowie Rady z tytułem profesora.
3. Zespół informuje osobę, która uzyskała stopień doktora habilitowanego o wszczęciu
postępowania w sprawie i zwraca się o przedstawienie wyjaśnień na piśmie.
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4. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Zespół przedstawia sprawozdanie
Radzie Naukowej. W przypadku stwierdzenia, że osoba ubiegając się o stopień doktora
habilitowanego przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów
cudzego utworu lub ustalenia naukowego, Rada Naukowa IBIB PAN na podstawie
art. 195 Ustawy stwierdza nieważność decyzji o nadaniu stopnia w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów.
5. Przewodniczący Rady Naukowej niezwłocznie informuje osobę, która uzyskała stopień
doktora habilitowanego, oraz RDN o stwierdzeniu nieważności decyzji o nadaniu stopnia
doktora habilitowanego.
§6

Koszty postępowania o nadanie stopnia

1. Dyrektor Instytutu ustala wysokość opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego (art. 221 ust. 14 Ustawy). Dyrektor informuje Habilitanta
niebędącego pracownikiem naukowym IBIB PAN o wysokości tej opłaty bezzwłocznie po
otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowania.
2. Wysokość opłaty za postępowanie stanowi sumę następujących kosztów (art. 182 ust.
3 Ustawy):
a) koszty wynagrodzenia recenzentów,
b) koszty wynagrodzenia członków Komisji Habilitacyjnej,
c) koszty delegacji służbowych członków Komisji Habilitacyjnej oraz
d) innych udokumentowanych kosztów postępowania.
3. Dyrektor Instytutu może w uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o całkowitym lub
częściowym sfinansowaniu kosztów postępowania habilitacyjnego przez Instytut.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin, z dnia 10 września 2019 r., wchodzi w życie z dniem
1 października 2019 roku.
2. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczęte do dnia 30
kwietnia 2019 r. są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
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