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PROCEDURA I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO  
w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne 

na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
 
1. Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego, skierowany wraz z autoreferatem do Centralnej Komisji. 
 

2. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wskazuje we wniosku jed-
nostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowane-
go, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Datą wszczęcia postępowa-
nia jest dzień doręczenia wniosku Centralnej Komisji.  

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami składa się w postaci 
papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. 

3. Habilitant we wniosku przekazanym Centralnej Komisji wskazuje tę część jego dorobku na-
ukowego lub artystycznego (powstałą po uzyskaniu stopnia doktora), która jako osiągnięcie 
naukowe lub artystyczne odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy i stanowi podstawę ubie-
gania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.  

 
4. Centralna Komisja informuje wskazaną we wniosku habilitanta radę jednostki o wszczęciu 

postępowania habilitacyjnego  i wnosi o przyjęcie tego postępowania i wyznaczenie trzech 
członków komisji – w tym recenzenta i sekretarza komisji habilitacyjnej oraz  członka Komsji 
habilitacyjnej.  

 
5.  

przedstawienie osiągnięcia artystycznego kandydata przedstawionego do habilitacji, 
przedstawienie dokumentacji habilitanta przesłanej w wersji cyfrowej przez Centralną Komi-
sję,   
odczytanie autoreferatu a następnie zostają podjęte następujące uchwały: 

Na pierwszym posiedzeniu Rady Wydziału następuje: 

− wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,

− wyznaczenie recenzenta – członka komisji habilitacyjnej,

 (uchwała Rady Wy-
działu), 

− wyznaczenie sekretarza komisji habilitacyjnej – członka komisji habilitacyjnej,
 (uchwała Rady Wydziału), 

− wyznaczenie członka komisji habilitacyjnej

 (uchwała 
Rady Wydziału), 

 
O wyniku głosowania rada jednostki informuje Centralną Komisję.  

 
W przypadku, gdy rada jednostki organizacyjnej wskazanej przez wnioskodawcę nie wyrazi 
zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, przewodniczący tej rady niezwłocz-
nie informuje o tym Centralną Komisję i postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna po-
siadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego wyznaczona przez Cen-
tralną Komisję.  
 
 

 (uchwała Rady Wydziału), 
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6. Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wyma-
gania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habi-
litacyjnego i w tym samym dniu przekazuje jej dokumenty habilitanta. 

 
7. Komisja habilitacyjna składa się z:  

1) czterech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym prze-
wodniczącego i dwóch recenzentów, wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza jed-
nostki, o której mowa w ust. 2 lub 3;  

2) trzech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym sekretarza 
i recenzenta, wyznaczonych przez jednostkę, o której mowa w ust. 2 lub 3.3.  

 
Członkiem komisji habilitacyjnej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień dok-
tora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej lub 
osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na 
podstawie art. 21a, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub po-
krewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej, oraz osoba będąca pracownikiem zagranicznej 
szkoły wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca wymogów określonych w ust. 6, jeżeli 
rada jednostki organizacyjnej przeprowadzająca postępowanie habilitacyjne, rada jednostki or-
ganizacyjnej, o której mowa w art. 18a ust. 2 lub 3 lub Centralna Komisja, uzna, że osoba ta jest 
wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska lub postępowanie habilita-
cyjne. 
W skład komisji habilitacyjnej nie może być powołana osoba, w stosunku, do której zachodzą 
uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności. 
 
8. W terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej recen-

zenci, o których mowa w ust. 5, oceniają czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają 
kryteria określone w art. 16 i przygotowują recenzje.  
 

9. Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie komisji habilitacyj-
nej w głosowaniu jawnym podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub 
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.  

 
10. Obrady komisji habilitacyjnej mogą odbywać się w formie wideokonferencji, chyba, że habi-

litant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą zawierającą opinię w spra-
wie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w trybie tajnym. Głoso-
wanie przeprowadza się w trybie tajnym jedynie na wniosek osoby ubiegającej się o nada-
nie stopnia doktora habilitowanego. 

 
11. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej dotyczą-

cymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą 
rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych.  
W takim przypadku komisja habilitacyjna powiadamia habilitanta o miejscu, terminie i 
przedmiocie planowanej rozmowy, na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem 
jej przeprowadzenia. 
Rozmowa z habilitantem może być przeprowadzona w formie wideokonferencji z udziałem 
członków komisji habilitacyjnej. 
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Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada radzie jednost-
ki organizacyjnej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia 
doktora habilitowanego, o której mowa w ust. 8, wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją 
postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych. Na podstawie tej opinii 
rada jednostki organizacyjnej, w terminie miesiąca, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmo-
wie nadania stopnia doktora habilitowanego.  
 
Na posiedzenie rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne, 
na którym ma być podjęta uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilito-
wanego, 

12. 

zaprasza się członków komisji habilitacyjnej, bez prawa głosu. 
 

-odczytanie/zreferowanie przez Sekretarza Komisji habilitacyjnej opinii całej Komisji habilita-
cyjnej w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, 
Odczytanie uchwały Komisji habilitacyjnej , 
a następnie zostaje podjęta następująca uchwała: 
- o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Na drugim posiedzeniu Rady Wydziału następuje: 

13. Rada jednostki organizacyjnej zamieszcza na stronie internetowej wniosek osoby ubiegają-
cej 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.  

(uchwała Rady Wydzia-
łu), 

 
Uchwały Rady Wydziału są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną więk-
szością oddanych głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych 
do głosowania.  
Do głosowania, są uprawnieni członkowie właściwej rady jednostki organizacyjnej posiadający 
tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równo-
ważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy. 
 

 
W terminie trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stop-
nia doktora habilitowanego przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzają-
cej postępowanie habilitacyjne przekazuje Centralnej Komisji

14. W przypadku, gdy o nadanie stopnia doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia na-
ukowego albo artystycznego stanowiącego samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbioro-
wej ubiega się w tej samej jednostce organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie habili-

 zapisane na informatycznym 
nośniku danych: 
1) kopię tej uchwały, 
2) informację o składzie komisji habilitacyjnej, która podjęła uchwałę zawierającą opinię w 
sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, z podaniem imion i 
nazwisk członków komisji oraz nazw jednostek organizacyjnych, w których są oni zatrudnieni, 
3) kopie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym  
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tacyjne co najmniej dwóch habilitantów, uchwały w sprawie poszczególnych czynności w po-
stępowaniu habilitacyjnym podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdego z nich. 

 
15. Rozbieżność pomiędzy opiniami komisji habilitacyjnej a uchwałami rady jednostki organiza-

cyjnej, po przeprowadzeniu przez Centralną Komisję postępowania wyjaśniającego, mogą 
stanowić przesłankę do działań Centralnej Komisji, o których mowa w art. 9 ust. 1–3.  

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

 
 
 
 

Odwołania: 
 
1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego może wnieść od 

uchwał, o których mowa w art. 14 ust. 2 i art. 18a ust. 11, jeżeli są one odmowne, odwołanie 
do Centralnej Komisji za pośrednictwem właściwej rady w terminie miesiąca od dnia dorę-
czenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze 
swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.  

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

3. W przypadku utrzymania w mocy uchwały osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania habilita-
cyjnego po upływie, co najmniej trzech lat. Okres ten może zostać skrócony do 12 miesięcy w 
przypadku znacznego zwiększenia dorobku naukowego lub artystycznego. 

 
 
 
 
 
 
 
W oparciu o przepisy: 
 
 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595  
USTAWA o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  
z dnia 14 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami  t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 
249.  
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO w sprawie szczegółowego try-
bu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 30 października 2015 r 
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1) poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania 
habilitacyjnego kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora; 

DODATKOWE INFORMACJE 
 
Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza : 

 

 
2) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych w języ-

ku polskim i w języku angielskim; 

3) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumenta-
cję dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na 
rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji, sporządzone w sposób uwzględ-
niający kryteria oceny osiągnięć określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 
ust. 4 ustawy; 

4) informacje o: 
a. osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami 

w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 
pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich, 

b. współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami będącymi zgodnie z posta-
nowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki 
w kraju lub za granicą, 

c. odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademic-
kich, 

d.  działalności popularyzującej naukę lub sztukę; 
 

5) informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli 
habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

6) W przypadku, gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodręb-
niona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habili-
tacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każ-
dego z nich w jej powstanie. W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współ-
autorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie 
tej pracy oraz oświadczenia, co najmniej czterech pozostałych współautorów. Habilitant jest 
zwolniony z obowiązku załączenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania 
go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie 
wymaganego oświadczenia. 

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami składa się w postaci 
papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. 

Wskazane jest wyraźne zaznaczenie/wydzielenie w dokumentacji, (jeśli 
nie jest osobną publikacją, katalogiem) dzieła przedstawionego, jako 
osiągniecie artystyczne. 


