
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania habilitacyjnego  

Obrady komisji habilitacyjnej mogą odbywać się w formie wideokonferencji, pod warunkiem, 
że habilitant nie złoży wniosku o tajnym trybie głosowania (§15.2 Rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego  trybu….). 

 W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej 
dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja może przeprowadzić  
z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych, powiadamiając go o 
miejscu, terminie i przedmiocie rozmowy na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym jej 
terminem. Członkowie komisji habilitacyjnej mogą uczestniczyć w formie wideokonferencji w 
rozmowie z habilitantem (art. 18a, ust.10, Ustawy o stopniach …, § 16.1., 2 Rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego  trybu….). 

W terminie 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia 
doktora habilitowanego, ogłasza się ją wraz z informacją o składzie komisji habilitacyjnej oraz 
recenzjami złożonymi w postępowaniu habilitacyjnym na stronie internetowej Centralnej 
Komisji w Biuletynie Informacji Publicznej. Do informacji dołącza się skład komisji 
habilitacyjnej i recenzje (§ 18 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego  trybu….). 

 Wszystkie składane przez habilitanta dokumenty wymagają jego podpisu. 

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być identyczna z formą papierową, 
uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach. 

Odwołania  
Od uchwały komisji habilitacyjnej i Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia 
doktora habilitowanego przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji (art. 21, ust. 1,2,3 
Ustawy o stopniach …..). 

Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Rady Wydziału (składając je Dziekanowi)  
w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Rada przekazuje 
odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech 
miesięcy od dnia złożenia odwołania. 

Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna Komisja 
albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją, przekazuje sprawę do 
ponownego rozpatrzenia radzie tej samej lub innej jednostki organizacyjnej. 

W przypadku utrzymania w mocy uchwały osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania 
habilitacyjnego po upływie co najmniej trzech lat. Okres ten może zostać skrócony do roku  
w przypadku znacznego zwiększenia dorobku naukowego. 

Strona internetowa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: http://www.ck.gov.pl 

http://www.ck.gov.pl/

