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UWAGA!!!!

Przedstawiane poglądy są prywatnymi

poglądami autora

Nie mogą one być przywoływane jako

argumenty w konkretnych sprawach

Nie jest to oficjalne stanowisko CK



AKTUALNA PROCEDURA

Możliwa od 1.10.2011, Obowiązkowa od 1.10.2013

Sytuacja (31.10.2014):

177 wniosków złożonych, rozstrzygnięte:

Ekonomia – 28 tak, 6 nie

Nauki o zarządzaniu – 32 tak, 9 nie

Finanse – 11 tak, 8 nie

Towaroznawstwo – 2 tak, 1 nie



PRZEPISY PRAWNE

USTAWA z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ze zmianami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO z 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny 

osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO z 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i 

warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, 

w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 

tytułu profesora



WYMOGI USTAWOWE

Do postępowania habilitacyjnego może zostać 

dopuszczona osoba, która:

A. Posiada stopień doktora.

B. Posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, 

uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, 

stanowiące znaczny wkład autora w rozwój 

określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej. 

C. Wykazuje się istotną aktywnością naukową lub 

artystyczną.



WYMOGI USTAWOWE

Osiągnięcie naukowe może stanowić:

- dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej 

części, albo cykl publikacji powiązanych tematycznie;

- zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, 

konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;

- część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie 

wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym 

wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego.



KRYTERIA NAUKOWO-BADAWCZE

w obszarze nauk społecznych (w tym dziedzina nauk 

ekonomicznych) – autorstwo lub współautorstwo 

publikacji naukowych w czasopismach 

znajdujących się w bazie Journal Citation Reports

(JCR) lub na liście European Reference Index for 

the Humanities (ERIH)



KRYTERIA NAUKOWO-BADAWCZE

autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w 

czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące 

się w bazach lub na liście;

autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań 

zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, 

ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych;

sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal 

Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania;

liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS);

indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science 

(WoS);

kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub 

udział w takich projektach;

międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio 

naukową albo artystyczną;

wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach 

tematycznych.



POZOSTAŁE KRYTERIA

uczestnictwo w programach europejskich i innych programach 

międzynarodowych lub krajowych;

udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach 

naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych tych 

konferencji;

otrzymane nagrody i wyróżnienia;

udział w konsorcjach i sieciach badawczych;

kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami 

z innych ośrodków polskich i zagranicznych, a w przypadku 

badań stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami;

udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism;

członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i 

towarzystwach naukowych;



POZOSTAŁE KRYTERIA

osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki;

opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji;

opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna 

naukowego lub promotora pomocniczego, z podaniem tytułów 

rozpraw doktorskich;

staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub 

akademickich;

wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów 

władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów 

realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców;

udział w zespołach eksperckich i konkursowych;

recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz 

publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych.



ETAPY POSTĘPOWANIA

Etap 1.

Habilitant składa wniosek (w tym autoreferat, dyplom 

doktora, wykaz prac) składa wniosek (elektroniczny i 

papierowy, po polsku i angielsku) wraz z określeniem 

dyscypliny naukowej, ponadto wskazuje jednostkę, 

którą wybiera do przeprowadzenia postepowania

Może też wnioskować o głosowanie tajne 7-osobowej 

komisji, która zostanie wyznaczona do procedowania

Data wszczęcia postępowania to dzień doręczenia 

wniosku do CK



ETAPY POSTĘPOWANIA

Etap 2.

CK zwraca się z pytaniem do wskazanej jednostki o 

zgodę. W przypadku braku zgody wskazanej 

jednostki CK wyznacza inną jednostkę, która MUSI 

podjąć działania

Wskazana lub wyznaczona jednostka powołuje 3 

osoby do Komisji, są nimi: recenzent, sekretarz, 

członek

CK powołuje pozostałe 4 osoby do Komisji, są nimi: 

przewodniczący, dwóch recenzentów i członek

Od tego momentu CK przestaje być stroną w 

postępowaniu, staje się nią jednostka



ETAPY POSTĘPOWANIA

Etap 3.

Trzej recenzenci przygotowują recenzje

Potem następuje posiedzenie 7-osobowej Komisji

Komisja w głosowaniu jawnym (chyba, że był wniosek 

o głosowanie tajne) podejmuje decyzję o wydaniu 

OPINII o nadanie lub odmowę nadania stopnia dr 

hab. – jest możliwość rozmowy z Habilitantem

Jednostka na podstawie opinii Komisji podejmuje 

końcową decyzję o nadaniu bądź odmowie nadania 

stopnia dr hab.



WAŻNE KWESTIE

Właściwa kwalifikacja do dyscypliny naukowej

Interdyscyplinarność nie oznacza ignorowania dorobku 

pokrewnych dyscyplin

Międzynarodowość dorobku

Autoreferat:

- wskazanie osiągnięcia naukowego

- uzasadnienie powiązania tematycznego cyklu publikacji



WAŻNE KWESTIE

Habilitacja to nie większy doktorat

Habilitacja to znaczny wkład naukowy

Habilitacja to dzieło twórcze

Habilitacja ma świadczyć o dojrzałości naukowej



BŁĘDY

1. Problem praktyczny a nie naukowy

2. Prosty przegląd literatury a nie krytyczny przegląd 

3. Oczywiste hipotezy 

4. Błędy we wnioskowaniu logicznym

5. Banalność badań ankietowych

6. Brak weryfikacji za pomocą narzędzi ilościowych

7. Brak odniesień do literatury

8. Brak wartości uogólniających

9. Błędy edytorskie



DZIĘKUJĘ BARDZO 


