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Główne problemy w procedurach 
nadawania stopi i tytułów 

naukowych
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Problemy ogóle 

RDN postuluje wprowadzenie tzw. 
„immunitetu dla recenzentów”. Chodzi o 
przepis, według którego nie można byłoby 
pozwać do sądu recenzenta w związku z 
napisaniem krytycznej recenzji. Obecnie 
rozpatrywanych jest w sądach wiele pozwów 
przeciwko recenzentom, którzy napisali 
krytyczne recenzje – powoduje to niechęć do 
recenzowania wniosków.
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Postępowanie w sprawie nadania 
tytułu profesora 

 Art. 227 określa wymogi, które powinna spełnić osoba 

ubiegająca się o tytuł profesora, czyli:

1. Posiada stopień doktora habilitowanego oraz

a) wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne,

b) uczestniczyła w pracach zespołów (co najmniej dwóch 
zespołów) badawczych realizujących projekty (co najmniej 
dwa projekty) finansowane w drodze konkursów krajowych i 
zagranicznych lub odbyła staże (co najmniej dwa staże) w 
instytucjach naukowych lub prowadziła badania naukowe w 
instytucjach (co najmniej w dwóch instytucjach) naukowych.
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Postępowanie w sprawie nadania 
tytułu profesora 

RDN powołuje 5 recenzentów (w drodze 
losowania spośród co najmniej 15 
kandydatów), którym zleca wydanie opinii                  
w zakresie spełniania wymagań do nadania 
tytułu profesora. Opinia wydawana jest                    
w terminie 3 miesięcy od dnia zlecenia jej 
wydania. Problem ze znalezieniem 15 
odpowiednich kandydatów w niektórych 
specjalnościach.
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Postępowanie w sprawie nadania 
tytułu profesora 

• Art. 240. 1. Zespół, o którym mowa w art. 235 
ust. 5, wskazuje kandydatów na recenzentów 
w liczbie stanowiącej co najmniej trzykrotność 
liczby recenzentów wyznaczanych przez RDN 
w danej sprawie. 

• 2. Recenzenci są wyznaczani przez RDN po 
przeprowadzeniu losowania spośród 
kandydatów, o których mowa w ust. 1. 
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Postępowanie w sprawie nadania 
tytułu profesora 

• Tytuł naukowy profesora może być 
nadany w dziedzinie lub dziedzinie i 
dyscyplinie lub dziedzinie i dyscyplinach.

Jeśli kandydat ubiega się o tytuł w 
dziedzinie, nie wskazując dyscypliny lub 
dyscyplin, to powinien mieć osiągnięcia we 
wszystkich dyscyplinach w ramach danej 
dziedziny (co jest trudne do spełnienia).
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Postępowanie w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego 

Wymagania w stosunku do habilitanta:

1) Posiadanie osiągnieć (więcej niż jednego 
osiągniecia!) stanowiących znaczny wkład autora w 
rozwój danej dyscypliny, w tym co najmniej jednej 
monografii lub cyklu powiązanych tematycznie 
artykułów….

2) Wykazanie się istotną aktywnością naukową w 
więcej niż jednej uczelni lub jednostce naukowej… 
(warunku tego NIE spełnia współpraca, w której 
habilitant cały czas pracuje w tym samym miejscu).
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Postępowanie w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego 

 Komisja habilitacyjna może przeprowadzić 
kolokwium habilitacyjne (kolokwium obowiązkowe 
jest w odniesieniu do nauk humanistycznych, 
społecznych i teologicznych);

Uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego komisja podejmuje 
w głosowaniu jawnym (na wniosek osoby ubiegającej 
się o nadanie stopnia uchwałę podejmuje się w 
głosowaniu tajnym). Opinia nie może być pozytyw-
na, jeśli co najmniej dwie recenzje są negatywne;



Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego 

Na podstawie uchwały komisji, podmiot habilitujący, 
w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania, nadaje 
stopień doktora habilitowanego albo odmawia jego 
nadania. Podmiot habilitujący odmawia nadania 
stopnia - w przypadku gdy opinia komisji jest 
negatywna;

Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora 
habilitowanego przysługuje odwołanie do RDN;



Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
stopnia doktora

 Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, 
w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i 
powiązanych tematycznie artykułów naukowych, 
praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, 
wdrożeniowa lub artystyczna (mogą być zatem 
składane prace „hybrydowe”, czyli np. składające się 
po części z wyników opublikowanych a po części z 
rezultatów wcześniej nie opublikowanych);

 Powołuje się 3 recenzentów;
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Postępowanie w sprawie nadania 
stopnia doktora

Do obrony rozprawy doktorskiej może być 
dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne 
recenzje od co najmniej 2 recenzentów;

 Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie 
ostatnich 5 lat była promotorem 4 doktorantów, 
którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu 
negatywnego wyniku oceny śródokresowej lub 
sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy 
przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień 
doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji.
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Zasady procedowania postępowań 
awansowych 

Postępowania o awans naukowy są ogólnymi 
postępowaniami administracyjnymi 
szczególnego rodzaju. Oznacza to, że mają do 
nich odpowiednie zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego. 

Oznacza to m.in. konieczność tłumaczenia 
wszystkich dokumentów (np. recenzji) na język 
polski, jeśli sporządzone są w innym języku.
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Zasady procedowania postępowań 
awansowych 

Osoba ubiegająca się o awans naukowy, jako 
strona postępowania, ma prawo do wglądu w 
dokumenty w sprawie na każdym jego etapie, 
na zasadach określonych w art. 73 Kpa. 
Odmowa wglądu w akta sprawy winna 
nastąpić w drodze postanowienia jednostki 
organizacyjnej przeprowadzającej 
postępowanie, wydanego w formie uchwały.
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Skład RDN

Każda dyscyplina jest reprezentowana przez 3 członków 
RDN. Powoduje to duże dysproporcje w obciążeniu 
pracą poszczególnych osób. Dla przykładu:

przez pierwsze 2 lata funkcjonowania RDN, liczby 
wszczętych postępowań profesorskich i habilitacyjnych 
w dyscyplinach nauki medyczne, nauki biologiczne, 
astronomia oraz nauki o komunikacji społecznej i 
mediach wynosiły odpowiednio: 

WNOSKI PROFESORSKIE: 181, 34, 3, 2 

WNOSKI HABILITACYJNE: 353, 85, 9, 11 
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Strona internetowa RDN

strona internetowa www.rdn.gov.pl, na 
której znajdą Państwo wiele ważnych 
informacji związanych z obszarem 
działania Rady Doskonałości Naukowej, w 
tym wzorów dokumentów składanych w 
postępowaniach oraz PORADNIK 
dotyczący postępowań habilitacyjnych.

http://www.rdn.gov.pl/

