Zasady i tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora
habilitowanego w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie
Badawczym
§1
„Podstawy prawne”
Podstawę prawną poniższych regulacji stanowią:
a) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1668 z późn.zm.), zwana dalej „Ustawą”,
b) ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669 z późn.zm.),
c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.).

§2
„Wszczęcie postępowania”
1. O wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego może ubiegać
się osoba, która:
a) posiada stopień doktora
b) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora,
stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:
-

1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania
monografii było ujęte w wykazie MNiSW lub 1 cykl powiązanych tematycznie
artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w
recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku
opublikowania artykułu były ujęte w wykazie MNiSW

c) Wykazuje się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej instytucji

naukowej, w szczególności zagranicznej.
2. Osiągnięcie naukowe może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie
wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie
stopnia doktora habilitowanego.
3. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną
informacji niejawnych.
4. Kandydat składa wniosek do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady
Doskonalenia Naukowego (RDN).
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5. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do RDN.
6. W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji
habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów. RDN informuje wskazaną przez
habilitanta Radę Naukową o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i wnosi o wyrażenie
zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie 3 członków
Komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta.
7. Komisja Doskonalenia Kadry Naukowej PIG-PIB przedkłada Radzie Naukowej PIG-PIB
swoją opinię w sprawie wyrażenia zgody na postępowanie wraz z propozycją 3
członków Komisji habilitacyjnej.
8. Rada Naukowa podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie 3 członków Komisji habilitacyjnej, w tym
sekretarza i recenzenta
9. W przypadku, gdy jednostka organizacyjna wskazana przez Habilitanta nie wyrazi zgody
na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, przewodniczący jednostki organizacyjnej niezwłocznie informuje o tym RDN. RDN na najbliższym posiedzeniu właściwego organu, wyznacza inną jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego.
§3
„Przebieg wszczętego postępowania habilitacyjnego”

1. Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje
PIG-PIB uchwałę (wraz z uzasadnieniem i dokumentacją) dotyczącą nadania stopnia
doktora habilitowanego
2. Na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej Rada Naukowa PIG-PIB, na najbliższym
posiedzeniu, nie później niż 3 miesiące od dnia jej otrzymania, podejmuje uchwałę o
nadaniu stopnia doktora habilitowanego albo o odmowie jego nadania jeśli opinia komisji
habilitacyjnej jest negatywna.
3. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego kandydatowi przysługuje
odwołanie do RDN.
4. Sekretariat Rady Naukowej udostępnia w BIP wniosek habilitanta, informację o składzie
komisji habilitacyjnej, recenzje, uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia
wraz z uzasadnieniem oraz decyzję o nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania.
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§4
“Koszt postępowania”
1. Opłata za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
pracownikowi PIG-PIB pokrywana jest w całości przez PIG-PIB.
2. Za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego osobie nie
będącej pracownikiem PIG-PIB pobierana jest opłata w wysokości określonej zarządzeniem Dyrektora PIG-PIB.
3. Kandydat może zostać zwolniony z opłaty w całości lub w części, na podstawie umotywowanego wniosku skierowanego do Dyrektora PIG-PIB.
4. Całkowite zwolnienie z opłaty nie jest możliwe w przypadku, gdy postępowanie zakończyło się odmową nadania stopnia doktora habilitowanego
5. O stopniu zwolnienia z opłat decyduje Dyrektor PIG-PIB.

§5
„Przepisy przejściowe”
1. Postępowania

w

sprawie

nadania

stopnia

doktora

habilitowanego

wszczęte

i

niezakończone przed dniem 1 października 2019 roku prowadzi się na dotychczasowych
zasadach.
2. Komisje habilitacyjne powołane do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego przed
dniem 1 października 2019 roku działają w składzie dotychczasowym do czasu
zakończenia czynności.
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