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Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
tytułu profesora 

Postępowanie o nadanie tytułu profesora 
wszczyna się na wniosek osoby. Wniosek ten, 
zawierający uzasadnienie wskazujące na 
spełnienie wymagań, o których mowa  w art. 
227 ustawy, składany jest do RDN;



Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
tytułu profesora 

Art. 182. 1. Osoba, która ubiega się o nadanie 
stopnia doktora, stopnia doktora habilito-
wanego lub tytułu profesora, wnosi opłatę za 
przeprowadzenie postępowania w tej sprawie. 

6. W przypadku nauczyciela akademickiego 
albo pracownika naukowego, koszty 
postępowania ponosi zatrudniająca go 
uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub 
instytut międzynarodowy. 



Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
tytułu profesora 

 RDN odmawia wszczęcia postępowania 
w sprawie nadania tytułu profesora, 
jeżeli wniosek w sposób oczywisty nie 
spełnia przesłanek określonych w art. 
227 ustawy. Na postanowienie o 
odmowie wszczęcia postępowania 
przysługuje zażalenie do RDN;



Rada Doskonałości Naukowej

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 badawczych 
realizujących projekty finansowane w drodze 
konkursów krajowych i zagranicznych lub odbyła 
staże w instytucjach naukowych…etc.



Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
tytułu profesora 

2. Posiada stopień doktora habilitowanego                   
w zakresie sztuki oraz wybitne osiągnięcia 
artystyczne

- a także 

spełnia wymaganie, o którym mowa w art. 20 
ust. 1 pkt. 5 – składa oświadczenie lustracyjne;



Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
tytułu profesora 

RDN powołuje 5 recenzentów (w drodze 
losowania), którym zleca wydanie opinii                  
w zakresie spełniania wymagań do nadania 
tytułu profesora. Opinia wydawana jest                    
w terminie 3 miesięcy od dnia zlecenia jej 
wydania;



Rada Doskonałości Naukowej

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. 



Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
tytułu profesora 

 RDN, w terminie 3 miesięcy od dnia 
otrzymania opinii, w drodze decyzji 
administracyjnej:

a) występuje do Prezydenta RP o nadanie 
wnioskodawcy tytułu profesora albo

b) odmawia wystąpienia do Prezydenta RP              
o nadanie tytułu profesora;



Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
tytułu profesora 

Od wydanej decyzji przysługuje wniosek o 
ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 6 
miesięcy od dnia jego doręczenia;

RDN rozpatruje wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy w terminie 3 miesięcy od 
dnia doręczenia decyzji;



Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
tytułu profesora 

W postępowaniu w sprawie wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy RDN może zasięgać opinii 
wcześniej powołanych recenzentów;

Osoba ubiegająca się o tytuł profesora może wystąpić 
z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania 
po upływie co najmniej 5 lat w przypadku: 
ostatecznego postanowienia o odmowie wszczęcia 
postępowania lub ostatecznej decyzji o odmowie 
wystąpienia o nadanie tytułu profesora lub 
ostatecznej decyzji wydanych przez RDN;



Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia 
doktora habilitowanego wszczyna się na 
wniosek składany do podmiotu 
habilitującego za pośrednictwem RDN;



Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego 

Wniosek obejmuje:

1) Opis kariery zawodowej;

2) Wykaz osiągnięć (o których mowa w art. 
219 ust. 1 pkt.2);

3) Wskazanie podmiotu habilitującego do 
przeprowadzenia postępowania w sprawie 
nadania stopnia doktora habilitowanego;



Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego 

RDN dokonuje oceny formalnej wniosku oraz 
przekazuje go podmiotowi habilitującemu                
w terminie 4 tygodni od dnia jego otrzymania;

Podmiot habilitujący może nie wyrazić zgody 
na przeprowadzenie postępowania i zwrócić 
wniosek do RDN;

Wówczas RDN niezwłocznie wyznacza inny 
podmiot habilitujący i przekazuje wniosek;



Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego 

W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku 
RDN wyznacza 4 członków komisji habilitacyjnej(w 
drodze losowania), w tym przewodniczącego i 3 
recenzentów, spośród osób posiadających stopień 
doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz 
posiadających aktualny dorobek naukowy lub 
artystyczny i uznana renomę, w tym 
międzynarodową, niebędących pracownikiem 
podmiotu habilitującego oraz podmiotu w którym 
pracuje habilitant;



Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego 

Podmiot habilitujący w terminie 6 tygodni od 
dnia otrzymania informacji o członkach komisji 
habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, 
powołuje komisję habilitacyjną, która składa 
się z: 4 członków wyznaczonych przez RDN, 2 
członków zatrudnionych w podmiocie 
habilitującym i z 1 recenzenta niebędącego 
pracownikiem podmiotu habilitującego;



Rada Doskonałości Naukowej

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 pozytywna, 
jeśli co najmniej dwie recenzje są negatywne;



Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego 

 Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia 
otrzymania recenzji (sporządzanych w terminie 8 
tygodni) przekazuje podmiotowi habilitującemu 
uchwałę wraz z uzasadnieniem                      i 
dokumentacją postępowania w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego;



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 habilitowanego 

W przypadku utrzymania w mocy decyzji osoba 
ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego 
może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie 
postępowania w sprawie jego nadania po upływie           
co najmniej 2 lat. Okres ten może zostać skrócony           
do 12 miesięcy w przypadku znacznego zwiększenia 
dorobku naukowego lub artystycznego.



Rada Doskonałości Naukowej

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;
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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.



Rada Doskonałości Naukowej

Zasady procedowania postępowań 
awansowych 

1. Sporządzanie recenzji w postepowaniach:

- recenzje powinny być: kompletne, rzetelne, 
dokładne i obiektywne;

- spełniać formalne wymogi recenzji;

- recenzja powinna zawierać jednoznaczną 
klauzulę: pozytywną lub negatywną wraz z 
odpowiednim uzasadnieniem; 
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Zasady procedowania postępowań 
awansowych 

1. Wniosek Zespołu po rozstrzygnięciu danej 
sprawy, kierowany do Prezydium RDN, 
powinien zawierać wynik głosowania wraz z 
należytym uzasadnieniem, zawierającym 
argumenty „za” albo „przeciw”, które miały 
wpływ na takie właśnie rozstrzygnięcie danej 
sprawy przez Zespół (to niezwykle ważny 
element procedury postępowania).
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Uruchomienie strony internetowej 

została uruchomiona 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

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

