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Podstawy prawne: 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); 

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 

marca 2003 r. (tekst jednolity z dnia 2 grudnia 2014 r., Dz. U. 2014, poz. 1852), zwana dalej ustawą 

Prawo o stopniach naukowych i tytule naukowym;  

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz 

w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z 3 października 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1383), zwane 

dalej rozporządzeniem;  

Zarządzenia JM Rektora z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 

przeprowadzania przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o 

nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zmienionego zarządzeniem 

Nr R-0161/64 /2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 września 2013 r. oraz 

zarządzeniem nr R –0161/09/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 

stycznia 2015 r. zmieniającym Regulamin postępowania przy przeprowadzaniu przewodu 

doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora Akademii 

im. Jana Długosza w Częstochowie. 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Rada Wydziału Filologiczno-Historycznego (zwana dalej „Radą Wydziału”) nadaje stopień naukowy 

doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień. 

 

§ 2 

1. Czynności postępowania habilitacyjnego kończą się uchwałami Rady Wydziału w przedmiocie: 

a) wyznaczenia trzech członków do składu komisji habilitacyjnej powoływanej przez Centralną 

Komisję do spraw Stopni i Tytułów (zwanej dalej „Centralną Komisją”);  

b) nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. 

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają 

bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

osób uprawnionych do głosowania. 

3. Do głosowania, o którym mowa w ust. 1, są uprawnieni członkowie Rady Wydziału posiadający 

tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego, oraz osoby, które nabyły uprawnienia 



równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy Prawo 

o stopniach naukowych i tytule naukowym. 

4. Uprawnienie do głosowania, o którym mowa w ust. 1, przysługuje ponadto osobom 

wymienionym w art. 10 ustawy Prawo o stopniach naukowych i tytule naukowym. 

5. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może wnieść od uchwał, 

o których mowa w ust. 1 pkt b, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za 

pośrednictwem Rady Wydziału w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz 

z uzasadnieniem. Rada Wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią 

i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. 

6. Osoby starające się o sfinansowanie kosztów przewodu habilitacyjnego ze środków AJD, przed 

wysłaniem wniosku do Centralnej Komisji muszą uzyskać pisemną akceptację Dziekana Wydziału 

Filologiczno-Historycznego, który przed podjęciem decyzji może skierować wniosek do oceny 

Wydziałowej Komisji ds. Nauki. 

 

 

II. Zespół i recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym 

 

§ 3 

1. Rada Wydziału powołuje każdorazowo zespół do spraw postępowania habilitacyjnego spośród 

członków rady posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie 

dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy habilitacyjnej albo pokrewnej 

dyscypliny naukowej albo osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora 

habilitowanego. 

2. W skład zespołu habilitacyjnego wchodzi pięć osób.  

3. Zespół habilitacyjny powołany zostaje w celu:  

a) przygotowania propozycji kandydatów do składu komisji habilitacyjnej powoływanej przez 

Centralną Komisję 

b) przygotowania projektu uchwał w toku postępowania habilitacyjnego dla Rady Wydziału. 

c) Posiedzenia zespołu są protokołowane. 

 

§ 4 

1. Recenzentem rozprawy habilitacyjnej lub 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, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w 

zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. 

2. Recenzentem rozprawy habilitacyjnej może być osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły 

wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca warunków określonych w ust. 1, jeżeli Rada 

Wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy postępowanie 

habilitacyjne. 

3. Recenzentem w przewodzie habilitacyjnym nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą 

uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 

4. Rada Wydziału zawiera z recenzentem umowę, która określa w szczególności termin sporządzenia 

recenzji, nie krótszy niż wskazany w art. 18a ust. 7 ustawy Prawo o stopniach naukowych i tytule 

naukowym, wysokość wynagrodzenia oraz kary umowne za niedotrzymanie jej warunków. 



III. Przebieg postępowania w Radzie Wydziału 

 

§ 5 

1. Stopień doktora habilitowanego jest nadawany w drodze postępowania habilitacyjnego.  

2. Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego, skierowany wraz z autoreferatem do Centralnej Komisji. 

3. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wskazuje we wniosku jednostkę 

organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną 

do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Datą wszczęcia postępowania jest dzień 

doręczenia wniosku Centralnej Komisji. 

4. Rada Wydziału wyznacza trzech członków do składu komisji habilitacyjnej uznanej renomie 

naukowej, w tym międzynarodowej, w tym sekretarza i recenzenta. 

 

§ 6 

1. Komisja habilitacyjna Centralnej Komisji w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji 

przedkłada Radzie Wydziału uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania 

stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania 

habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych.  

2. Rada Wydziału na podstawie opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie miesiąca, podejmuje 

uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

3. Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. 

 

§ 7 

1. Rada jednostki organizacyjnej zamieszcza na stronie internetowej wniosek osoby ubiegającej się 

o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji 

habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie 

nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem. 

2. Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Wydział przesyła Centralnej Komisji 

w formie papierowej i elektronicznej.  

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 8 

1. Uroczystą promocję habilitacyjną przeprowadza się w dniu inauguracji roku akademickiego lub 

przy okazji innej uroczystości centralnej organizowanej w Uczelni. 

2. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymuje dyplom według wzoru 

określonego w rozporządzeniu.  

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. oraz rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 



przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 


