
 
Uchwała Rady Wydziału Chemii nr 2 z dnia 24 stycznia 2012r dotycząca 

procedur nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego 

 

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich (nowe 
przepisy) 

 
1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu 

doktorskiego adresowanym do Dziekana Wydziału* składa u  Kierownika Studium 

Doktoranckiego następujące dokumenty: 

a) oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód 

doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego 

b) proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, 

dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, 

propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej; 

(obszar wiedzy: obszar nauk ścisłych; dziedzina nauki: dziedzina nauk chemicznych; 

dyscyplina: chemia) 

 

2. Wykaz prac naukowych (warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie 

wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej) 

 

3. Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić: 

a) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów 

potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do 

rozporządzenia; 

b) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż 

język polski. 

c) uzgodnione z opiekunem naukowym propozycje składu 4 komisji: 

- do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej 

(liczącej co najmniej siedem osób; w skład komisji wchodzą ponadto recenzenci 

rozprawy doktorskiej oraz promotor albo promotor i kopromotor; skład komisji 

powinien być  reprezentatywny dla Rady Wydziału) 

- do egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej (w składzie co 

najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej w tym promotora albo 

promotora i kopromotora) 

- do egzaminu z dyscypliny dodatkowej (w składzie co najmniej trzech osób, z 

których co najmniej jedna posiada tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej)  

- do egzaminu z nowożytnego języka obcego (w składzie co najmniej trzech osób, z 

których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej) 

 

4. Rada Wydziału (posiedzenie 1) 

                                              
* w podaniu należy zaznaczyć, że postępowanie ma być prowadzone wg. nowej procedury. 



1) podejmuje uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego powołuje komisję do przyjęcia 

rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej,  

2) powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie: 

a) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (chemia 

nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna i teoretyczna)  

b) dyscypliny dodatkowej   

c) nowożytnego języka obcego  

 

5. Rada Wydziału (posiedzenie 2) 

Może powołać promotora pomocniczego na wniosek promotora. 

Promotor może sprawować opiekę naukową nad 6 doktorantami, a promotor pomocniczy nad 

1 doktorantem. 

 

6. W skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i komisji doktorskiej rada 

jednostki organizacyjnej może powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu. 

 

7. Rada Wydziału (posiedzenie 3) 

a) Na wniosek Komisji doktorskiej powołuje dwóch recenzentów rozprawy spoza Wydziału.  

b) Wyznacza termin egzaminów doktorskich (2 miesiące od daty posiedzenia Rady Wydziału) 

 

8. Komisja doktorska, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora albo 

promotora i kopromotora oraz recenzjami i protokołami zdanych egzaminów, podejmuje 

uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, 

zwanej dalej "obroną". 

Komisja doktorska zawiadamia, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony, o terminie i 

miejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia 

doktora w danej dyscyplinie naukowej oraz wywiesza ogłoszenie w siedzibie jednostki 

organizacyjnej. W zawiadomieniach podaje się również informację o miejscu złożenia 

rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz o 

zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie podmiotowej 

jednostki organizacyjnej. 

Komisja zbiera się na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrony. 

 

9. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, 

promotora, promotora pomocniczego albo promotora i kopromotora. 

Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, a następnie 

recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta 

przewodniczący rady jednostki organizacyjnej albo komisji doktorskiej zarządza odczytanie 

recenzji, a następnie otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na 

posiedzeniu. Dyskusję kończy wypowiedź kandydata. 

Recenzje przedstawiane są w całości. 

 

10. Rada Wydziału (posiedzenie 4) 

Rada Wydziału na wniosek Komisji doktorskiej podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia 

doktora.   

 

  --------------------------------------------------------------- 

 



Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych  
na Wydziale Chemii UWr (nowe przepisy) 

 

1. Kryteria dotyczące dorobku naukowego habilitantów, których spełnienie jest zalecane przy 

zainicjowaniu  postępowania (spełnienie tych kryteriów nie jest ani warunkiem koniecznym 

ani wystarczającym do rozpoczęcia postępowania, a każda sprawa rozpatrywana jest 

indywidualnie): 

a) łączny dorobek naukowy habilitanta powinien obejmować co najmniej 20 publikacji w 

czasopismach z listy filadelfijskiej o sumarycznym IF ok. 25. 

b) Sumaryczna liczba cytowań niezależnych powinna wynosić co najmniej 40. 

c) Dorobek naukowy przedstawiany jako rozprawa habilitacyjna powinien stanowić 

monotematyczny cykl ok. 10 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, a dominujący 

wkład habilitanta w ich powstanie nie powinien budzić wątpliwości. Przynajmniej w kilku 

pracach opublikowanych po doktoracie habilitant powinien być autorem 

korespondencyjnym. 

 
1. Osoba, która zamierza ubiegać się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przedstawia 

na seminarium wydziałowym główne tezy rozprawy habilitacyjnej wraz z danymi o 

dorobku naukowym.  

2. Po seminarium kandydat uzyskuje nieformalną ocenę przedstawionego materiału z 

ewentualnymi sugestiami dotyczącymi jego uzupełnienia.  

3. Habilitant składa wniosek do Centralnej Komisji o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 

wskazując jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania. Może 

dołączyć wniosek o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym.  

4. Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza: 

a) oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą 

postępowanie habilitacyjne kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora; 

b) autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych w formie 

papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim; w autoreferacie powinny być 

szczegółowo omówione osiągnięcia stanowiące podstawę do nadania stopnia doktora 

habilitowanego.  

c) wykaz opublikowanych prac w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i 

angielskim; z uwzględnieniem: 

- współczynników impact factor (z roku wydania publikacji) 

- cytowań niezależnych  (bez autocytowań)  

- określeniem indywidualnego wkładu habilitanta, także procentowego, dla każdej pracy 

wchodzącej w skład rozprawy habilitacyjnej  

- określeniem dla każdej pracy wchodzącej w skład rozprawy habilitacyjnej 

indywidualnego wkładu każdego ze współautorów (w formie oświadczeń 

współautorów). 

5. informacje o: 

a) osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił 

funkcję promotora pomocniczego, 

b) współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą, 

c) działalności popularyzującej naukę. 

 

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

formie elektronicznej i w formie papierowej.  

7. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z autoreferatem habilitanta 

zamieszcza się na stronie internetowej Centralnej Komisji. 



 

8. Centralna Komisja w terminie 7 dni dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku 

uznania wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy Centralna Komisja 

wzywa do jego uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia wniosku. 

9. Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego 

wymagania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego. Komisja składa się z: 

1) czterech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym 

przewodniczącego i dwóch recenzentów, wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza 

jednostki; 

2) trzech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym sekretarza i 

recenzenta, wyznaczonych przez jednostkę (kandydatów zaproponowanych przez Komisję 

Profesorską zatwierdza Rada Wydziału). 

 
10. Centralna Komisja w dniu powołania komisji habilitacyjnej przekazuje jej dokumenty. 

11. W terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej 

recenzenci oceniają czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria określone w art. 

16 i przygotowują recenzje. 

12. Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie komisji 

habilitacyjnej w głosowaniu jawnym podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania 

lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. (Na wniosek habilitanta głosowanie 

może być tajne). 

14. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada radzie 

jednostki organizacyjnej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania 

stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania 

habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych.  

 

15. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziału habilitant przedstawia główne tezy 

rozprawy habilitacyjnej (ok. 20 min.). 

Następnie Rada Wydziału (tylko samodzielni pracownicy)  podejmuje uchwałę o nadaniu lub 

odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

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

podjęcia. 

17. Uchwałę w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego ogłasza 

się, wraz z informacją o składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzjami złożonymi w 

postępowaniu habilitacyjnym, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Centralnej Komisji, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały. 



 Załącznik (wg. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 

2011 r., Dz. U. Nr 196, poz 1165 

 

Kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w 

obszarze nauk ścisłych 

 

1. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w 

bazie Journal Citation Reports (JCR)  

2. wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione 

na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach 

3. autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach 

międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazie JCR; 

4. autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, 

katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, 

5. sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports 

(JCR), zgodnie z rokiem opublikowania; 

6. liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS); 

7. indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS); 

8. kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w 

takich projektach; 

9. międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową;  

10. wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych  

 

Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy 

międzynarodowej habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy obejmują: 

1) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 

krajowych; 

2) udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w 

komitetach organizacyjnych tych konferencji; 

3) otrzymane nagrody i wyróżnienia; 

4) udział w konsorcjach i sieciach badawczych; 

5) kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków 

polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z 

przedsiębiorcami; 

6) udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism; 

7) członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach 

naukowych; 

8) osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki; 

9) opiekę naukową nad studentami w toku specjalizacji; 

10) opiekę naukową nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 

pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich; 

11) staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich; 

12) wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy publicznej, 

samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców; 

13) udział w zespołach eksperckich i konkursowych; 

14) recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w 

czasopismach międzynarodowych i krajowych. 

 

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora (nowe przepisy) 



 
2. Kryteria dotyczące dorobku naukowego kandydatów, których spełnienie jest zalecane 

przy zainicjowaniu  postępowania (spełnienie tych kryteriów nie jest ani warunkiem 

koniecznym ani wystarczającym do podjęcia postępowania, a każda sprawa rozpatrywana 

jest indywidualnie): 

d) łączny dorobek naukowy powinien obejmować co najmniej 45 publikacji w czasopismach 

z listy filadelfijskiej o sumarycznym IF ok. 100. 

e) Sumaryczna liczba cytowań niezależnych powinna wynosić co najmniej 400 

f) Indeks h = 13 

g) W większości publikacji wydanych po habilitacji kandydat  powinien być autorem 

korespondencyjnym. 

 

1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedstawia kierownikowi jednostki 

organizacyjnej wniosek o nadanie tytułu profesora. 

2. Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza: 

a) oryginały albo poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą 

postępowanie o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów stwierdzających posiadanie 

stopni doktora i doktora habilitowanego  

b) autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe albo artystyczne, informację o 

osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym o 

ukończonych przewodach doktorskich, w których osoba ta pełniła funkcję promotora lub 

promotora pomocniczego, oraz o działalności popularyzującej naukę, w języku polskim i 

angielskim; 

c) ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, ze 

wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru 

określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w języku polskim i angielskim. 

 

Materiały są oceniane przez Komisję Profesorską, która rekomenduje (lub nie) wszczęcie 

postępowania i proponuje skład komisji ds. postępowania. 

 

3. Rada Wydziału podejmuje (lub nie) uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu 

profesora i powołuje komisję (co najmniej 5 osób z tytułem profesora). 

 

4. Rada Wydziału  przekazuje Centralnej Komisji uchwałę o wszczęciu postępowania wraz z 

listą kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (10 osób  z 

tytułem profesora zatrudnionych w szkole wyższej innej niż ta, której pracownikiem jest 

osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej 

przeprowadzającej postepowanie).  

 

5. Kierownik jednostki organizacyjnej, po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o 

powołaniu pięciu recenzentów, niezwłocznie zleca im sporządzenie, w terminie nie dłuższym 

niż dwa miesiące, recenzji zawierających szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba 

ubiegająca się o nadanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy oraz 

stanowisko recenzenta w sprawie nadania albo odmowy nadania tytułu profesora. 

6. Centralna Komisja niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Centralnej Komisji: 

1) uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora; 

2) listę recenzentów; 

3) recenzje. 



 

7. Komisja,  po zapoznaniu się z recenzjami, przedstawia Radzie Wydziału wniosek w 

sprawie poparcia lub odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. 

 

8. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie poparcia lub odmowy poparcia wniosku o 

nadanie tytułu profesora. 

 

9. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie 

internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej oraz Centralnej Komisji. 

10.  Rada Wydziału, po podjęciu uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora 

przesyła go wraz z aktami postępowania, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały, do 

Centralnej Komisji. 

11. Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo o odmowie przedstawienia 

kandydata do tytułu profesora w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały. 

12. Centralna Komisja, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu 

kandydata do tytułu, składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie 

tytułu profesora. 

13. W przypadku podjęcia uchwały o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora, 

rada jednostki organizacyjnej lub osoba ubiegająca się o nadanie tytułu może, w terminie 3 

miesięcy od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia, wystąpić do Centralnej Komisji z wnioskiem 

o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

14. Centralna Komisja rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 4, w terminie 6 miesięcy od 

dnia jego doręczenia. 

 


