Załącznik do Uchwały Nr CCXCII/2019
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 25 września 2019 roku

REGULAMIN
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA
HABILITOWANEGO
NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Przepisy niniejszego Regulaminu oparte są na:
1. Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668
ze zm.), dalej: „Ustawa”
2. Ustawie z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669 ze zm.),
3. Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018, poz. 1818),
4. Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 roku w sprawie
dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. 2018, poz.
1837),
5. Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku (Uchwała Nr
CCLXXXI/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku).

1.

2.

3.

4.

1.

§2
Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do postępowań w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie wszczętych począwszy od 1
października 2019.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie nadaje stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach naukowych:
1) nauki farmaceutyczne;
2) nauki medyczne;
3) nauki o zdrowiu.
W Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jednostkami wskazanymi przez Senat, nadającymi
stopnie doktora habilitowanego są Rady ds. Stopni Naukowych odrębne dla każdej dyscypliny:
1) Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk farmaceutycznych,
2) Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych,
3) Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk o zdrowiu.
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek
osoby spełniającej wymagania określone w § 3 ust. 1 pkt 1-10 złożony do odpowiedniej Rady ds.
Stopni Naukowych za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.

§3
Stopień doktora habilitowanego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie nadaje się osobie,
która:
1) posiada stopień doktora;
2) wskazała Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako podmiot habilitujący wybrany do
przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
3) posiada w dorobku oraz złożyła wykaz osiągnięć naukowych stanowiących znaczny wkład w
rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:
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3.

a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania
monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, albo rozdział
w takiej monografii lub
b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w
czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie
były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b;
4) złożyła autoreferat zawierający opis osiągnięć akademickich i zawodowych, w tym:
a) informacje o istotnej aktywności naukowej realizowanej w więcej niż jednej uczelni lub
instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej;
b) informację o osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad
studentami lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora
pomocniczego;
c) informację o zrealizowanych lub realizowanych projektach badawczych jako kierownik
lub wykonawca;
d) informację o działalności popularyzującej naukę;
5) złożyła oświadczenie o poprzednio wszczętych postępowaniach o nadanie stopnia doktora
habilitowanego lub ich braku;
6) uiściła opłatę za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i
przedłożyła dowód wpłaty dokonanej na podstawie umowy o płatność, o ile jest wymagana;
7) uzyskała co najmniej trzy pozytywne recenzje;
8) uzyskała pozytywną opinię komisji habilitacyjnej.
Osiągnięcie o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli
opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o
stopień doktora habilitowanego.
W razie gdy osiągnięcie o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b stanowi część pracy zbiorowej,
osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przedstawia oświadczenia o
wkładzie współautorów w powstanie artykułów wchodzących w skład zbioru. Jeżeli
współautorów jest więcej niż 5, przedstawiane są oświadczenia co najmniej czterech
współautorów.

I.

POSTĘPOWANIE SZCZEGÓŁOWE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA
HABILITOWANEGO
ORAZ
SPOSÓB
WYZNACZANIA
CZŁONKÓW
KOMISJI
HABILITACYJNEJ.
§4

1.

2.

3.

Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego następuje w wyniku
złożenia wniosku składanego do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za pośrednictwem Rady
Doskonałości Naukowej.
Rada ds. Stopni Naukowych odpowiedniej dyscypliny w terminie czterech tygodni od dnia
otrzymania wniosku może w formie uchwały nie wyrazić zgody na przeprowadzenie
postepowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i zwrócić wniosek do Rady
Doskonałości Naukowej, z wyłączeniem wniosku otrzymanego na podstawie Art. 221 ust. 3
Ustawy.
Rada ds. Stopni Naukowych odpowiedniej dyscypliny w terminie sześciu tygodni od dnia
otrzymania informacji o wyznaczeniu przez Radę Doskonałości Naukowej czterech członków
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komisji habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i trzech recenzentów, powołuje komisję
habilitacyjną w formie uchwały, wyznaczając dodatkowo 2 członków komisji posiadających
stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym
w Lublinie, w tym sekretarza oraz recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub
tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy i uznaną renomę, w tym międzynarodową,
niebędącego pracownikiem niebędącego pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Recenzentem może być osoba nie spełniająca warunków określonych w ust. 5, która jest
pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Rada ds. Stopni Naukowych
uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych z osiągnięciami
osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.
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.
Rada ds. Stopni Naukowych odpowiedniej dyscypliny przekazuje komisji habilitacyjnej wniosek
osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego w formie papierowej oraz kopie
zapisane na elektronicznym nośniku danych.
Recenzenci, w terminie ośmiu 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.
Przewodniczący komisji habilitacyjnej po dostarczeniu recenzji przez recenzentów wyznacza
termin posiedzenia komisji habilitacyjnej, na którym odbędzie się wysłuchanie osoby ubiegającej
się o stopień doktora habilitowanego oraz podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego.
Przewodniczący komisji habilitacyjnej powiadamia osobę ubiegającej się o stopień doktora
habilitowanego o terminie i miejscu posiedzenia nie później niż siedem dni przed terminem
posiedzenia.
Posiedzenie może odbyć się za pomocą urządzeń technicznych umożliwiających porozumiewanie
się na odległość z bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego jest podejmowane w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej pięciu
członków komisji, w tym przewodniczącego i sekretarza. Osoba ubiegająca się o stopień doktora
habilitowanego może złożyć wniosek o podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym. W takim
wypadku wyłącza się § 4 ust. 11 Regulaminu.
Opinia komisji habilitacyjnej nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej dwie recenzje są
negatywne.
Komisja habilitacyjna w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje Radzie
ds. Stopni Naukowych uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego razem z uzasadnieniem oraz dokumentacją postepowania w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego.
Rada ds. Stopni Naukowych odpowiedniej dyscypliny w terminie miesiąca od dnia otrzymania
uchwały komisji habilitacyjnej nadaje stopień doktora habilitowanego albo odmawia jego
nadania. Gdy opinia komisji jest negatywna, Rada ds. Stopni Naukowych odmawia nadania
stopnia doktora habilitowanego.
Od decyzji odmawiającej nadanie stopnia doktora habilitowanego przysługuje odwołanie do
Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem Rady ds. Stopni Naukowych odpowiedniej
dyscypliny. Termin na wniesienie odwołania to 30 dni od dnia otrzymania decyzji.
Rada ds. Stopni Naukowych przekazuje odwołanie wraz ze swoją opinią oraz aktami sprawy w
terminie 3 miesięcy od wniesieni dowołania
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17. Uniwersytet Medyczny w Lublinie udostępnia w BIP na stronie internetowej Uniwersytetu
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.
18. Dokumenty, o których mowa w ust. 19, po ich udostępnieniu na stronie Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, są niezwłocznie zamieszczane w systemie POL-on.
II.

Sposób wyznaczania członków komisji habilitacyjnej.
§5

III.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty.

§5
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 oraz
recenzentów z uwzględnieniem kosztów administracyjnych.
Opłatę ponosi osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub jej
pracodawca.
Pracownicy podmiotów leczniczych, dla których Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest
podmiotem tworzącym, ponoszą opłatę w wysokości wynagrodzenia dla przewodniczącego,
sekretarza, recenzentów oraz członków komisji.
W szczególnych losowych sytuacjach, jak śmierć członka rodziny czy utrata pracy, osoba
ubiegająca się o stopień doktora, może złożyć wniosek do Rektora o zwolnienie z części opłaty za
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
Zwolnienie z opłaty dotyczy kosztów administracyjnych.
Rektor podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady ds. Stopni
odpowiedniej dyscypliny.

IV.

PRZEPISY KOŃCOWE

§6
Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym we wprowadzającej go uchwale Senatu.

