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REGULAMIN   

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA 

DOKTORA HABILITOWANEGO W AKADEMII MUZYCZNEJ 

im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU  
  

stanowiący załącznik do uchwały Senatu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego 

w Poznaniu z dnia 25 września 2019 r.  

  

zmieniony uchwałą nr 157 z dnia 27 stycznia 2021 r. oraz uchwałą nr. 4 z dnia 30 listopada 

2022 r.  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

Obowiązuje od 1 października 2019 r.  
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POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

§ 1  

Niniejszy regulamin określa szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania przez 

Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu stopnia doktora habilitowanego.  

§ 2  

Użyte w regulaminie określenia mają następujące znaczenie:  

1) ustawa - ustawa z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1668 z późn. zmianami);  

2) kandydat - osoba ubiegającą się o nadanie stopnia doktora;  

3) Akademia - Akademia Muzyczna imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu;  

4) RDN – Rada Doskonałości Naukowej w rozumieniu ustawy;  

5) regulamin – niniejszy regulamin;  

6) rektor – rektora Akademii;  

7) senat – senat Akademii w składzie członków senatu będących profesorami i 

profesorami uczelni;  

8) postępowanie – postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.   

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA  

§ 3  

1. Postępowanie wszczyna się na wniosek kandydata złożony do Akademii za pośrednictwem 

RDN.  

2. Niezwłocznie po doręczeniu Akademii wniosku zweryfikowanego formalnie przez RDN, 

rektor działając jako przewodniczący senatu powołuje sprawozdawcę spośród członków 

senatu będących profesorami lub profesorami uczelni w celu przeprowadzenia analizy 

wniosku i zreferowania senatowi wyników analizy.  

3. W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku przez Akademię senat w drodze uchwały, 

po zapoznaniu się z referatem sprawozdawcy, decyduje o wyrażeniu bądź niewyrażeniu 
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zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego.  

4. W przypadku podjęcia przez senat uchwały o niewyrażeniu zgody na prowadzenie 

postępowania wniosek jest zwracany RDN a postępowania nie prowadzi się.  

5. W przypadku podjęcia przez senat uchwały o wyrażeniu zgody na prowadzenie 

postępowania Akademia niezwłocznie informuje RDN o wyrażeniu zgody.  

KOMISJA HABILITACYJNA  

§ 5  

1. Po wyrażeniu przez senat zgody na prowadzenie postępowania następuje wybór przez RDN 

4 członków komisji habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów stosownie do 

przepisów ustawy.  

2. W terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej 

wyznaczonych przez RDN, senat powołuje komisję habilitacyjną.   

3. Komisja składa się z:  

1) 4 członków wyznaczonych przez RDN;  

2) 2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, 

zatrudnionych w Akademii, w tym sekretarza;  

3) recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz 

aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową, 

niebędącego pracownikiem Akademii.  

4. Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w tym 

międzynarodową, niebędąca pracownikiem Akademii ani uczelni, instytutu PAN, instytutu 

badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest kandydat.  

5. Recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 4, która jest 

pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli senat Akademii uzna, że 

osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych z osiągnięciami 

kandydata.  

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

dochowała terminu, o którym mowa w ust. 7.  

7. Recenzenci, w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku, oceniają, czy osiągnięcia 
naukowe kandydata odpowiadają wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy 
i przygotowują recenzje.  

§ 6  

1. Senat podejmuje uchwałę o zmianie wyznaczonego przez senat członka komisji 

habilitacyjnej w przypadku: a) śmierci,  

b) ustania spełniania przez recenzenta warunków, o których mowa w § 5 ust. 4-6, c) 

rezygnacji.  

2. Rezygnacja członka komisji habilitacyjnej nie może nastąpić bez uzasadnionej przyczyny.  
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3. W przypadku powstania okoliczności uzasadniających zmianę senat powołuje nowego 

członka komisji habilitacyjnej i niezwłocznie przekazuje mu kopię wniosku o wszczęcie 

postępowania. Postanowienia § 5 ust. 3-7 stosuje się.  

§ 7  

1. Komisja habilitacyjna może przeprowadzić kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć 

naukowych albo artystycznych kandydata, z zastrzeżeniem ust. 5.  

2. Termin kolokwium wyznacza przewodniczący komisji habilitacyjnej po uzgodnieniu z 

członkami komisji habilitacyjnej.  

3. Kandydat jest informowany o terminie kolokwium habilitacyjnego nie później niż w 

terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem kolokwium habilitacyjnego.   

4. Kolokwium habilitacyjne obejmuje rozmowę z kandydatem.   

5. Kolokwium habilitacyjnego nie przeprowadza się jeżeli co najmniej 2 recenzje są 

negatywne.  

§ 8  

1. Po zapoznaniu się z recenzjami oraz ewentualnym przeprowadzeniu kolokwium 

habilitacyjnego komisja habilitacyjna, w głosowaniu jawnym, podejmuje uchwałę 

zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.  

2. Na wniosek kandydata przedstawiony przed podjęciem uchwały, komisja habilitacyjna 

podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1 w głosowaniu tajnym.   

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

4. Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje senatowi 
uchwałę, o której mowa w ust. 1 wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania.  

5. Komisja habilitacyjna wykonuje swoje czynności na posiedzeniach odbywanych w siedzibie 
Akademii bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Możliwy jest także 
udział niektórych członków komisji habilitacyjnej za pomocą środków porozumiewania się 
na odległość w posiedzeniu odbywanym w siedzibie Akademii.  
  

DECYZJA W PRZEDMIOCIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO  

§ 9  

1. Na podstawie uchwały, o której mowa w § 8 senat Akademii, w terminie 30 dni od dnia jej 

otrzymania, nadaje stopień doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania.   

2. Senat odmawia nadania stopnia, w przypadku, gdy opinia, o której mowa w § 8, jest 

negatywna.  

3. W przypadku wycofania wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego po powołaniu 

komisji habilitacyjnej senat podejmuje uchwałę o umorzeniu postępowania.  

4. Uchwały senatu, o których mowa w ust. 1-3 mają formę decyzji.  

5. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego służy odwołanie do RDN w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.  
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FINANSOWANIE POSTĘPOWANIA  

§ 10  

1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, dla kandydatów nie 

będących pracownikami Akademii prowadzone jest na zasadach odpłatności.  

2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania ustalana jest przez rektora w oparciu 

o uzyskane zestawienie kosztów postępowania i nie może przekraczać kosztów 

postępowania, uwzględniających w szczególności koszty wynagrodzeń członków komisji 

habilitacyjnej.  

3. Kandydat bądź podmiot finansujący postępowanie podpisuje z Akademią umowę 

dotyczącą finansowania postępowania i zobowiązany jest uiścić opłatę ustaloną przez 

rektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zarządzenia rektora ustalającego wysokość 

opłaty.  

4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek kandydata złożony przed wszczęciem 

postępowania rektor może zwolnić taką osobę z uiszczania opłaty w całości lub w części. 

Wniosek powinien zawierać dowody okoliczności, na które powołuje się kandydat.  

5. Po wszczęciu postępowania rektor może zwolnić kandydata z opłaty na jego wniosek 

jedynie w wyjątkowych okolicznościach, które nie występowały przed wszczęciem 

postępowania i nie mogły być racjonalnie przewidywane przez kandydata przed złożeniem 

wniosku o wszczęcie postępowania.  

6. Decyzja rektora w sprawie ustalenia wysokości lub zwolnienia z opłaty jest ostateczna.  

7. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

finansowanego ze środków Akademii możliwe jest wyłącznie pod warunkiem, że Akademia 

posiada środki na ten cel, co stwierdza rektor.  

8. Kandydat lub podmiot finansujący obowiązani są do uiszczenia opłaty w przypadku 

wszczęcia postępowania niezależnie od jego wyników.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 11  

O ile postanowienia regulaminu bądź ustawy nie stanowią inaczej, uchwały komisji 

habilitacyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków w głosowaniu jawnym.  

§ 12  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.  

  

  

   
  

   


