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Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady Naukowej  

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie  
 

Obowiązuje na podstawie Zarządzenia Nr 10/2022 z dn. 19 maja 2022 r. 
zmieniającego Zarządzenie  Nr 14/2021 z dn. 21 kwietnia 2021 r. 
 
 

 

Zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  

w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 

 

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie nadaje stopień naukowy doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej. 

 

Zgodnie z art. 220 ust. 1, ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2021 roku, poz. 478 z późn. zm. ) rozpoczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego wszczyna się na wniosek składany do Rady Naukowej Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej. 

 

I. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania 

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wskazuje we wniosku podmiot 

habilitujący, wybrany do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. 

2.  Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitant załącza: 

1) oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego 

doktora; 

2) opis kariery zawodowej wraz z informacją o aktywności naukowej realizowanej w więcej niż 

jednej uczelni lub instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej; 

3) informację o osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami lub 

doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego; 

4) informację o zrealizowanych lub realizowanych projektach badawczych, jako kierownik lub 

wykonawca; 

5) informację o działalności popularyzującej naukę; 

6) oświadczenie o poprzednio wszczętych postępowaniach o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego lub ich braku; 

7) dowód wpłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego; 

8) potwierdzenie posiadania w dorobku osiągnięć naukowych, stanowiących znaczny wkład  

w rozwój dyscypliny, w tym: 

a) jedną monografię naukową, jako podstawowe osiągnięcie stanowiące istotny wkład  

w rozwój nauk o kulturze fizycznej, ponadto kandydat powinien być autorem lub 

współautorem oryginalnych artykułów naukowych w czasopismach ujętych w wykazie 

MNiSZW, a także w czasopismach indeksowanym w bazie WoS mających współczynnik 

oddziaływania IF, lub 

b) cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach 

naukowych stanowiących istotny wkład w rozwój nauk o kulturze fizycznej, które w roku 

opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym przez 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, a także w czasopismach indeksowanym w bazie WoS 

mających współczynnik oddziaływania IF, lub 
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c) jedno zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, 

stanowiące istotny wkład w rozwój nauk o kulturze fizycznej, a ponadto kandydat powinien 

być autorem lub współautorem oryginalnych artykułów naukowych w czasopismach ujętych 

w wykazie MNiSW, a także w czasopismach indeksowanym w bazie WoS mających 

współczynnik oddziaływania IF. 

3. W przypadku współautorstwa prac zaliczonych do wspomnianego wyżej cyklu powiązanych 

tematycznie artykułów, Kandydat musi być pierwszym autorem wynikającym z przeważającego 

wkładu w powstanie publikacji. 

4. W sytuacji, gdy osiągnięcie stanowi część pracy zbiorowej, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego przedstawia oświadczenia o wkładzie pracy współautorów w powstanie 

każdego z artykułów wchodzących w skład cyklu. Jeżeli współautorów jest więcej niż pięciu, 

przedstawiane są oświadczenia co najmniej czterech współautorów. 

5. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie 

elektronicznej oraz w formie papierowej do Rady Doskonałości Naukowej. 

 

II. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

1. Rada Doskonałości Naukowej w terminie 4 tygodni dokonuje oceny formalnej wniosku oraz 

przekazuje go do Rady Naukowej podmiotu habilitującego. 

2. Rada Naukowa w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku może w formie uchwały nie 

wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego i zwrócić wniosek do Rady Doskonałości Naukowej, z wyłączeniem wniosku 

otrzymanego na podstawie art. 221 ust. 3 ustawy. 

3. Rada Naukowa w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o wyznaczeniu przez Radę 

Doskonałości Naukowej 4 członków Komisji Habilitacyjnej w tym przewodniczącego  

i 3 recenzentów, powołuje w formie uchwały Komisję Habilitacyjną, która składa się z 4 członków 

wyznaczonych przez RDN oraz 2 członków Komisji posiadających stopień doktora habilitowanego 

lub tytuł profesora, zatrudnionych w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w tym 

sekretarza, a także jednego recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora oraz aktualny dorobek naukowy i uznaną renomę międzynarodową, niebędącego 

pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 

4. Rada Naukowa przekazuje Komisji Habilitacyjnej wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora 

habilitowanego w formie elektronicznej oraz kopie zapisane na elektronicznym nośniku danych. 

5. Recenzentem może być osoba nie spełniająca warunków określonych w Pkt II, ust. 3, 

która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Rada Doskonałości 

Naukowej uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych  

z osiągnięciami osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. 

6. Recenzentem nie może być osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie dochowała 

terminu, o którym mowa w art. 221 ust. 8 ustawy oraz osoba, w stosunku do której zachodzą 

uzasadnione wątpliwości dotyczące bezstronności względem osoby ubiegającej się o stopień 

doktora habilitowanego. 

7. Recenzenci, w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku, oceniają, czy osiągnięcia 

naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom 

określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy i przygotowują recenzje. 

8. Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej po dostarczeniu recenzji przez recenzentów, wyznacza 

termin posiedzenia Komisji oraz zaprasza osobę ubiegającą się o stopień doktora habilitowanego 

na to posiedzenie, nie później niż 7 dni przed jego terminem, w celu przeprowadzenia rozmowy  

z habilitantem nt. jego osiągnięć naukowych, a także ustosunkowania się do uwag zawartych  



3 
 

w recenzjach. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej kończy się podjęciem uchwały zawierającej 

opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

9. Uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego podejmuje 

Komisja Habilitacyjna w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej pięciu członków, w tym 

przewodniczącego i sekretarza. Na wniosek osoby ubiegającej się o stopień, Komisja może podjąć 

uchwałę w głosowaniu niejawnym. 

a) Protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej wraz z uchwałę komisji habilitacyjnej podpisuje 

jej przewodniczący oraz sekretarz. 

10. Opinia nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej 2 recenzje są negatywne. 

11. Komisja Habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania ostatniej recenzji przekazuje 

podmiotowi habilitującemu uchwałę, o której mowa w ust. 8, wraz z uzasadnieniem  

i dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

12. Na podstawie uchwały, Rada Naukowa, w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania, nadaje 

stopień doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania. Gdy opinia Komisji Habilitacyjnej jest 

negatywna, Rada Naukowa odmawia nadania stopnia doktora habilitowanego. 

 

III. Odmowa o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

1. Od decyzji odmawiającej nadanie stopnia doktora habilitowanego przysługuje odwołanie do Rady 

Doskonałości Naukowej za pośrednictwem Rady Naukowej. Termin na wniesienie odwołania to  

30 dni od dnia otrzymania decyzji. 

2. Rada Naukowa przekazuje do Rady Doskonałości Naukowej odwołanie wraz ze swoją opinią oraz 

aktami sprawy w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od wniesienia odwołania. 

 

IV. Wznowienie postępowania 

1. W przypadku wycofania wniosku po powołaniu Komisji Habilitacyjnej: 

1) ten sam wniosek nie może być podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego w innym podmiocie habilitującym; 

2) wnioskodawca nie może ubiegać się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przez okres 2 lat. 

 

V. Zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania  

stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty 

1. Wysokość opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest 

każdorazowo obliczana na podstawie kalkulacji zawierającej ustalone według kryteriów 

ustawowych stawki wynagrodzenia dla przewodniczącego, sekretarza, członków Komisji 

Habilitacyjnej oraz recenzentów z uwzględnieniem kosztów administracyjnych. 

2. Opłatę ponosi osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub jej pracodawca. 

3. W szczególnych losowych sytuacjach, osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego, może 

złożyć wniosek do Rektora o zwolnienie z całości lub części opłaty za postępowanie w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego. 

 

VI. Udostępnienie informacji w BIP 

1. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie udostępnia w BIP na stronie internetowej 

Akademii, wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie 

Komisji Habilitacyjnej, recenzje, uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia oraz 

decyzję o nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, po ich udostępnieniu na stronie BIP Akademii Wychowania 

Fizycznego, są niezwłocznie zamieszczane w systemie POL-on. 


