
 



1) podać odpowiednią nazwę 
2)przy decyzji przeciwnej – skreślić (tryb tajny tylko na życzenie wnioskodawcy) 

Załączniki do wniosku: 
Zał.1.Oddzielna strona z informacjami umożliwiającymi bezpośredni kontakt z wnioskodawcą (adres 

zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mailowy/kopia dowodu osobistego); 
Zał.2.) Kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora (zaleca się poświadczenie przez dziekanat 

(biuro) jednostki przeprowadzająca postępowanie) 
Zał.3. Autoreferat, przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art.16 

ust.2 ustawy o stopniach i tytule… w języku polskim (wg zał. nr 2 do niniejszych Zasad prowadzenia 
postępowania habilitacyjnego, (plik max. 5MB)); 

Zał.4. Autoreferat jak w Zał.3 do wniosku w języku angielskim; 
Zał.5.Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, sporządzony w sposób 
uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 1 września 2011r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) wraz z informacjami o: 

a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami lub doktorantami w 
charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów 
doktorskich, 

b)  współpracy z instytucjami, organizacjami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów 
towarzystwami naukowymi w kraju lub za granicą,  

c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich, 
d) działalności popularyzującej naukę. 

(Zał. 5 do wniosku należy sporządzić wg zał. nr 3 do niniejszych Zasad prowadzenia postępowania 
habilitacyjnego). 

Zał.6. Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeśli habilitant 
ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego; 

Zał.7. Oświadczenia współautorów (w przypadku więcej niż pięciu oprócz oświadczenia habilitanta należy 
przedstawić oświadczenia co najmniej czterech pozostałych), określające indywidualny wkład 
(merytoryczny i procentowy) habilitanta i wkład merytoryczny (zalecany też procentowy) pozostałych 
współautorów  w powstanie prac wymienionych w autoreferacie i wykazie prac, stanowiących osiągnięcia 
naukowe wnioskodawcy (wg zał. nr 4 do niniejszych Zasad prowadzenia postępowania habilitacyjnego); 

Zał.8. Wykaz cytowań z podaniem liczby cytowań i indeksu Hirscha (wydruk z bazy Web of Science). 
 
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami Nr 2 do Nr 8 należy złożyć do 
Centralnej Komisji w postaci papierowej (jeden egzemplarz) wraz z KOPIAMI tych dokumentów zapisanymi 
na informatycznym nośniku danych (w dwóch egzemplarzach w postaci dwóch płyt CD) 
 

Habilitant w trakcie postępowania może być proszony o dostarczenie do jednostki prowadzącej postępowanie 
(m. in. w celu ułatwienia oceny osiągnięć habilitanta i sprawnego przeprowadzenia postępowania) materiałów 
uzupełniających, takich jak: 
- kopie prac stanowiących podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (kopie publikacji, 

egzemplarz monografii habilitacyjnej, patentów lub innych materiałów dokumentujących osiągnięcie); 
- kopie wybranych, uznanych za najwartościowsze, prac niewchodzących w skład osiągnięcia stanowiącego 

podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego a także najważniejszych nagród, 
dyplomów, wyróżnień, itd., 

- innych materiałów, które wg kandydata mogą przyczynić się do pełnej oceny dorobku.   
Wniosek i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez wnioskodawcę. 

 


