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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2016 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji  

z dnia 20 stycznia 2016 roku 

 

Procedura przebiegu postępowania o nadanie tytułu profesora 

na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji 

Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie 

 

Podstawy prawne: 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. 

zm.)  

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198)  

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595, tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1852 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 

wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie 

w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora. ( Dz.U. z 2011r. poz.1219)  

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz 

za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu 

o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2012 r. Poz. 990). 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w 

sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach 

doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1842)  

 

Uwagi ogólne: 

W treści procedury będzie stosowany skrót WIŚiG nazwy Wydział Inżynierii Środowiska 

i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

Osoba ubiegająca się o uzyskanie tytułu profesora w niniejszej procedurze jest nazywana 

kandydatem. 
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Wszystkie uchwały na Radzie Wydziału, są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych 

(profesorowie, doktorzy habilitowani) 

Uchwały w sprawie poszczególnych czynności podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdej 

z nich. 

Kandydat może wnieść odwołanie od uchwał Rady WIŚiG do Centralnej Komisji do Spraw 

Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady, w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania uchwały 

wraz z uzasadnieniem. 

 

Treść procedury: 

1. Kandydat zwraca się do Dziekana WIŚiG z wnioskiem o nadanie tytułu profesora. Do składanego 

wniosku załącza się: 

- potwierdzone przez WIŚiG kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora 

i doktora habilitowanego, 

- autoreferat w języku polskim i angielskim, 

- ankietę oceny osiągnięć naukowych (załącznik nr 2 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 30 

października 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 1842), 

- w przypadku kandydatów spoza pracowników WIŚiG należy załączyć oświadczenie 

o zobowiązaniu do pokrycia kosztów postępowania. 

2. Wniosek wraz z załącznikami składa się w formie elektronicznej i papierowej (obie formy 

dokumentów muszą być ze sobą tożsame). 

3. Dziekan WIŚiG przekazuje dokumentację do odpowiedniej Komisji Nauki. 

4. Komisja Nauki zapoznaje się z dokumentacją i opiniuje decyzję o wszczęciu bądź odmowie 

wszczęcia postępowania. 

5. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wszczęcia postępowania, Komisja Nauki przygotowuje 

listę 10 proponowanych recenzentów spoza WIŚiG. Proponowani recenzenci muszą posiadać tytuł 

naukowy profesora. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione 

wątpliwości co do jej bezstronności (warunek BEZSTRONNOŚCI osoby– tzn. nie były 

recenzentem lub promotorem w przewodzie doktorskim, lub postępowaniu habilitacyjnym, nie 

mają wspólnych publikacji, nie pracowały w jednym zespole badawczym, nie są spokrewnione 

z kandydatem, itd.) 
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6. Rada WIŚiG po zapoznaniu się z opinią Komisji Nauki przedstawioną przez jej przewodniczącego 

podejmuje uchwałę o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu 

profesora. 

7. W przypadku podjęcia uchwały o wszczęciu postępowania, przewodniczący Komisji Nauki 

przedstawia Radzie Wydziału do głosowania listę 10 kandydatów na recenzentów spoza WIŚiG. 

8. Dziekan WIŚiG w terminie jednego miesiąca przekazuje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i 

Tytułów w formie elektronicznej, uchwały Rady Wydziału dotyczące złożonego wniosku. 

9. Na stronie internetowej WIŚiG zostaje zamieszczona informacja o wszczęciu bądź odmowie 

wszczęcia postępowania. 

9. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów spośród przygotowanej listy kandydatów na 

recenzentów, wybiera pięciu recenzentów lub wskazuje inne osoby. Dane wybranych recenzentów 

przekazywane są Dziekanowi WIŚiG. 

10. Dziekan WIŚiG niezwłocznie zleca sporządzenie recenzji w terminie dwóch miesięcy. Przesyła 

recenzentom dokumentację oraz w załączeniu odpowiednie umowy i rachunki.  

11. Po otrzymaniu ostatniej recenzji Dziekan WIŚiG przekazuje wszystkie recenzje w formie 

elektronicznej do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Recenzje zostają umieszczone na 

stronie internetowej Wydziału. 

12. Po zapoznaniu się z recenzjami Rada WIŚiG podejmuje uchwałę w sprawie poparcia lub odmowy 

poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Na posiedzenie Rady, na zaproszenie Dziekana 

przybyć mogą recenzenci dorobku kandydata. Recenzenci nie mają prawa głosu przy 

podejmowaniu decyzji przez Radę WIŚiG 

13. Uchwała w sprawie poparcia lub odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest 

przekazywana na piśmie kandydatowi oraz umieszczana na stronie internetowej WIŚiG. 

14. W przypadku poparcia wniosku kandydata, akta postępowania przekazywane są do Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w terminie do jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały. 

15. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w terminie do sześciu miesięcy od otrzymania 

uchwały Rady WIŚiG podejmuje uchwałę o przedstawieniu lub odmowie przedstawienia 

kandydata do tytułu profesora. 

16. W przypadku podjęcia przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów uchwały o odmowie 

przedstawienia kandydata do tytułu profesora, Rada WIŚiG lub kandydat może w terminie trzech 

miesięcy wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 


