
 

Uchwała nr 38/2019-2020 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  z dnia 24 stycznia 2020 r. 

w sprawie „Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie” 

Na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie postanawia, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

§ 2 

Ilekrod w niniejszym dokumencie mowa jest o: 

1. Ustawie - należy rozumied Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.); 

2. Ustawie wprowadzającej -  należy rozumied Ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669 z późn. 

zm.); 

3. Uczelni lub UP - należy rozumied Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; 

4. Statucie to należy rozumied Statut Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie przyjęty uchwałą 

Senatu nr 88/2018-2019 z dnia 11 czerwca 2019  r.; 

5. Rektorze -należy przez to rozumied Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 

6. Senacie -należy przez to rozumied Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 

7. Radzie dyscypliny - należy rozumied jedną z rad dyscyplin naukowych działających w UP; 

8. Kandydacie – należy przez to rozumied osobę ubiegającą się o nadanie stopnia naukowego 

doktora habilitowanego; 

9. Komisji - należy rozumied komisję habilitacyjną do dokonywania czynności w postępowaniu w 

sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego; 

10. RDN - należy rozumied Radę Doskonałości Naukowej; 

11. BIP- należy rozumied Biuletyn Informacji Publicznej Uczelni; 

12. KPA -należy rozumied Kodeks Postępowania Administracyjnego; 

13. POL-on - należy rozumied Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.  
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Postanowienia ogólne 

§ 3 

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora 

habilitowanego w poszczególnych dyscyplinach, ramach których stopieo doktora habilitowanego 

nadaje Senat UP. 

2. Rady dyscyplin przeprowadzają czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego 

doktora habilitowanego w zakresie wskazanym w Statucie Uczelni.  

3. Uchwały Senatu oraz rady dyscypliny podejmowane w toku postępowania o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy statutowej liczby  członków uprawnionych do głosowania. 

4. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w zakresie 

nieuregulowanym w Ustawie, Statucie oraz niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio przepisy 

KPA.  

 

Kandydat do stopnia doktora habilitowanego 

§ 4 

1. Kandydat do stopnia doktora habilitowanego spełnia następujące wymagania:  
1) posiada stopieo 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 Ustawy, 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 Ustawy, 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. Osiągnięcie o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, może stanowid cześd pracy zbiorowej, jeżeli 
opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem kandydata.  

3. W postępowaniach wszczętych od dnia 1 października 2019 do dnia 31 grudnia 2020 r. do 

osiągnięd, o których jest mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy zalicza się także publikacje 

określone w art. 179 ust. 6 w Ustawy wprowadzającej.  
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Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

§ 5 

1. Postępowanie habilitacyjne w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na 

wniosek kandydata składany za pośrednictwem RDN, w którym kandydat wskazał UP, jako 

podmiot habilitujący.  

2. Po otrzymaniu wniosku RDN dokonuje jego oceny formalnej, a w przypadku stwierdzenia braków 

wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia. W ciągu 4 tygodni od otrzymania wniosku RDN ocenia go 

pod względem formalnym i przekazuje UP jako podmiotowi habilitującemu.  

3. W ciągu 4 tygodni od dnia wpływu wniosku do UP Senat Uczelni:  

a) rozpatruje wniosek pod kątem wyrażenia zgody albo odmowy przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego, po czym podejmuje stosowną uchwałę, z zastrzeżeniem ust. 

5.;  

b) w przypadku odmowy przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego przez UP, zwraca ona 

wniosek do RDN.  

4. Przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego Rektor może poprosid 

kandydata o zaprezentowanie autoreferatu osiągnięd naukowych podczas posiedzenia 

odpowiedniej rady dyscypliny. 

5. Senat UP  nie może podjąd uchwały o odmowie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, 

w przypadku gdy UP została wskazana przez RDN jako drugi w kolejności podmiot habilitujący, ze 

względu na odmowę przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego przez pierwszy podmiot 

habilitujący. W takim przypadku tryb postępowania określony w niniejszej uchwale stosuje się 

odpowiednio.  

6. Uchwała Senatu w sprawie odmowy przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego przez UP nie 

podlega zaskarżeniu. 

Komisja habilitacyjna  

§ 6 

1. W terminie 12 tygodni od otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji habilitacyjnej 

w tym przewodniczącego i 3 recenzentów. 

2. Po otrzymaniu z RDN informacji o wyznaczonych członkach komisji habilitacyjnej Rektor 

przekazuje niezwłocznie wniosek do właściwej rady dyscypliny. 

3. Rada dyscypliny w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie przedstawia propozycję powołania 

członków komisji habilitacyjnej: 

a) 2 członków komisji (w tym sekretarza) zatrudnionych w UP posiadających tytuł profesora 

lub stopieo naukowy doktora habilitowanego;   

b) recenzenta niebędącego pracownikiem UP, posiadającego tytuł profesora lub stopieo 

naukowy doktora habilitowanego  i uznaną renomę w tym międzynarodową. 

4. Rada dyscypliny podejmuje decyzje w sprawie propozycji składu komisji habilitacyjnej w formie 
uchwały  w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 

5. Przewodniczący rady dyscypliny przedstawia propozycję składu komisji habilitacyjnej podczas 
posiedzenia Senatu. 
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6. W terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej 
wyznaczonych przez RDN Senat powołuje komisję, która składa się z 7 osób:  
a) 4 członków wyznaczonych przez RDN (w tym przewodniczącego oraz 3 recenzentów);  
b) 2 członków posiadających stopieo doktora habilitowanego lub tytuł profesora, 

zatrudnionych w UP (w tym sekretarza);  
c) 1 recenzenta posiadającego stopieo doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz 

aktualny dorobek naukowy i uznaną renomę, w tym międzynarodową, który nie jest 

pracownikiem UP lub podmiotu, w którym kandydat jest zatrudniony.  

7. Recenzentem może byd osoba, która nie spełnia wskazanych wyżej warunków, jeżeli spełnione 
zostaną łącznie następujące wymogi:  

a) osoba ta jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, w której nie jest 
zatrudniony kandydat;  

b) RDN lub rada dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnieo 
związanych z osiągnięciami osoby ubiegającej się o stopieo doktora habilitowanego.  

8. Recenzentem nie może zostad osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie przekroczyła 8-
tygodniowy termin na sporządzenie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym. 

9. Na recenzenta nie może zostad powołana osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione 

wątpliwości co do jej bezstronności, w szczególności nie powinna to byd osoba posiadająca 

wspólny dorobek publikacyjny, wspólne prace badawcze z kandydatem prowadziła lub 

prowadzi wspólnie z kandydatem prace naukowe, między recenzentem a kandydatem 

występuje stosunek nadrzędności służbowej lub występują inne okoliczności określone w art. 

24 KPA. 

10. Komisja może przeprowadzid rozmowę z kandydatem w celu weryfikacji poziomu naukowego 
kandydata i jego osiągnięd, a także planów naukowych. Przeprowadzenie rozmowy jest 
obowiązkowe w przypadku uzyskania jednej negatywnej recenzji lub gdy UP została wskazana 
przez RDN jako drugi w kolejności podmiot habilitujący, a w pozostałych przypadkach 
uzależnione jest ono wyłącznie od decyzji komisji habilitacyjnej.  

11. O terminie,  miejscu i przedmiocie  rozmowy komisja powiadamia habilitanta na co najmniej 7 
dni przed wyznaczonym terminem  jej przeprowadzenia. Rozmowa z habilitantem może byd 
przeprowadzona przy użyciu urządzeo technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na 
odległośd z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 

12. Komisja w głosowaniu jawnym podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem, że opinia ta nie może byd pozytywna, jeśli co 
najmniej dwie recenzje są negatywne. Uchwała ta zawiera uzasadnienie. Na wniosek 
kandydata, podjęcie uchwały może nastąpid w głosowaniu tajnym, a komisja jest związana 
takim wnioskiem.  

13. Posiedzenia komisji mogą odbywad się w formie wideokonferencji pod warunkiem, że kandydat 
nie wnioskował o głosowanie tajne.  

14. Posiedzenia komisji są protokołowane przez sekretarza, a protokoły podpisywane przez 
sekretarza i przewodniczącego komisji.  

15. Komisja habilitacyjna przekazuje uchwałę, o której mowa w ust. 12 wraz z dokumentacją 
postępowania habilitacyjnego w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania ostatniej recenzji, 
przewodniczącemu właściwej rady dyscypliny.  
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Proces recenzowania 

§ 7 

1. Niezwłocznie po powołaniu komisji przewodniczący rady dyscypliny przekazuje recenzentom 

wniosek kandydata i dokumentację pozwalającą na prawidłową weryfikację, czy kandydat 

spełniania wymagania do nadania stopnia doktora habilitowanego.  

2. Recenzenci zobowiązani są do wykonania i przekazania przewodniczącemu rady dyscypliny 

recenzji w terminie 8 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Recenzje powinny zawierad 

jednoznaczną konkluzję, tj. czy są to recenzje pozytywne, czy negatywne.  

3. Każdym recenzentem i członkiem komisji zawierana jest odrębna umowa na wykonanie 

recenzji, której wzór określany jest zarządzeniem Rektora.  

4. Recenzja powinna kooczyd się jasno wyrażoną, jednoznaczną konkluzją (pozytywną albo 

negatywną). Konkluzja recenzji winna znajdowad jednoznaczne uzasadnienie wyrażone w treści 

recenzji. 

5. Po otrzymaniu recenzji przewodniczący rady dyscypliny może zwrócid się do recenzenta o 

uzupełnienie recenzji, szczególnie gdy: 

a) recenzja nie zawiera wymaganej oceny, 

b) nie zawiera jednoznacznej konkluzji o spełnieniu, bądź nie spełnieniu warunków 

ustawowych. 

Nadanie stopnia doktora habilitowanego 

§ 8 

1. Sekretarz komisji przedstawia uchwałę komisji habilitacyjnej na posiedzeniu Senatu. 

2. Senat w terminie miesiąca od dnia otrzymania uchwały, o której mowa w § 6 ust. 10, podejmuje 

uchwałę i wydaje administracyjną decyzję nadającą lub odmawiającą nadania stopnia doktora 

habilitowanego. Decyzję podpisuje Rektor jako przewodniczący Senatu. 

3. Senat jest związany negatywną opinią komisji habilitacyjnej i obligatoryjnie odmawia nadania 

stopnia doktora habilitowanego w przypadku gdy opinia komisji habilitacyjnej jest negatywna.  

4. Decyzja o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego zawiera uzasadnienie 

uwzględniające wszystkie przesłanki formalne,  merytoryczne i prawne na podstawie których 

wydano decyzję odmowną.  

5. Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji. Odwołanie składa 

się do RDN w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej, za pośrednictwem 

Senatu.  

Zakooczenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

§ 9 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w UP kooczy się:  

1) decyzją o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego lub  
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2) umorzeniem postępowania w sprawie nadania stopnia na pisemny wniosek kandydata lub w 

przypadku jego śmierci, albo w innych przypadkach wskazanych w przepisach prawa w 

drodze postanowienia.  

Dyplomy habilitacyjne 

 

§ 10 

1. Osoba, której nadano stopieo doktora habilitowanego, otrzymuje dyplom habilitacyjny oraz 
odpis tego dyplomu. Na wniosek tej osoby wydaje się odpisy dyplomu w języku obcym. 

2. Wzór dyplomu  habilitacyjnego określa uchwała Senatu UP. 
3. Wysokośd opłaty za wydanie dyplomu habilitacyjnego określa zarządzenie Rektora UP. 

 

Nabycie uprawnieo równoważnych ze stopniem doktora habilitowanego w danej dyscyplinie 

§ 11 

1. Uprawnienie równoważne może nabyd osoba, która uzyskała stopieo doktora w Polsce lub za 

granicą i spełnia łącznie trzy warunki:  

1) podczas pracy w innym paostwie przez co najmniej 5 lat kierowała samodzielnie zespołami 
badawczymi;  

2) posiada znaczące osiągnięcia naukowe;  
3) jest zatrudniona w UP na stanowisku profesora uczelni i złożyła wniosek o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego w dyscyplinie, w której UP posiada uprawnienia do jego nadania.  
2. Nabycie uprawnieo równoważnych w przypadku takiej osoby następuje na podstawie decyzji 

Rektora UP.  
3. Po wydaniu decyzji o nadaniu uprawnieo równoważnych Rektor UP przekazuje decyzję wraz z 

opisem kariery zawodowej i wykazem osiągnięd danej osoby do RDN.  
4. Nabycie uprawnieo następuje po upływie 4 miesięcy od dnia otrzymania przez RDN decyzji, o 

której mowa w ust. 2, jeżeli w tym okresie RDN w drodze decyzji administracyjnej nie wyrazi 
sprzeciwu i nie uchyli tej decyzji.  

5. Osobie, która nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania 
stopnia doktora habilitowanego, przysługują uprawnienia doktora habilitowanego wynikające z 
przepisów Ustawy.  

 

Opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

§ 12 

1. W przypadku kandydata, który ubiega się o nadanie stopnia doktora habilitowanego  i jest 

nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie koszty postępowania ponosi wydział,  na którym zatrudniony jest ten pracownik.   

2. Od kandydata niebędącego pracownikiem UP pobiera się opłatę na podstawie zawartej umowy 

z zastrzeżeniem, że w przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, 

koszty postępowania ponosi zatrudniający go podmiot nauki. Kandydat przed podjęciem przez 

Senat uchwały o której mowa w § 5 ust. 3 składa oświadczenie dotyczące płatności,  którego 
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wzór stanowi załącznik nr 1. Opłaty za przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego  wnosi 

się na rzecz Uczelni.  

3. Opłata za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora składa się z następujących 

elementów: 

1) wynagrodzeo recenzentów  w wysokości 33% stawki wynagrodzenia profesora, 

2) wynagrodzeo członków komisji habilitacyjnej w wysokości 17% stawki wynagrodzenia 

profesora, a w przypadku gdy pełni on funkcję przewodniczącego komisji  lub sekretarza  

w wysokości 33% stawki wynagrodzenia profesora, 

3) pochodnych (składki ZUS) od wynagrodzeo wymienionych w pkt. 1 i 2 naliczonych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami,  

4)  kosztów podróży i noclegów recenzentów i członków komisji wg. ich faktycznej wysokości  

ustalonej zgodnie z zasadami rozliczania podróży służbowych, 

5) opłaty na pokrycie pozostałych kosztów przeprowadzenia postępowania w wysokości 25% 

kwot o których mowa w pkt. 1-3. 

4. W uzasadnionych przypadkach dotyczących sytuacji materialnej Rektor UP może zwolnid 

kandydata z opłaty w części lub w całości, rozłożyd opłatę na raty lub ustalid odrębne zasady 

płatności. 

5. Wzór umowy, o której mowa w ust. 2, oraz szczegółowe zasady dotyczące opłat określi 

zarządzenie Rektora. 

Obowiązki Uczelni 

§ 13 

1. Uczelnia udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej: wniosek osoby ubiegającej się o 
stopieo doktora habilitowanego, informację o składzie komisji habilitacyjnej, recenzje rozprawy 
habilitacyjnej, uchwałę komisji zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia wraz z 
uzasadnieniem oraz decyzję o nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania.  

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są publikowane w BIP oraz zamieszczane w systemie 
POL-on przez upoważnionego pracownika administracyjnego UP, niezwłocznie po zakooczeniu 
poszczególnych etapów postępowania w spawie nadania stopnia doktora habilitowanego.  

3. W związku z obowiązkiem sprawozdawczym ciążącym na Uczelni kandydat zobowiązany jest do 

złożenia kwestionariusza osobowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

(według wzoru określonego załącznikiem nr 2).  

 

§ 14 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

                                                  REKTOR 

                                                        /-/  PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIOCZUK 


