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Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Kolegium Naukowego nr 11/2020 

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

1. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nadaje stopień naukowy doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk 

o kulturze fizycznej. 

2. Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która ma stopień naukowy doktora 

i zaleca się, aby ponadto była: 

 autorem lub współautorem oryginalnych artykułów naukowych w czasopismach 

na liście filadelfijskiej o łącznym IF co najmniej 15, w tym cyklu co najmniej 

5 tematycznie powiązanych oryginalnych artykułów naukowych na liście filadelfijskiej 

stanowiący istotny wkład w rozwój  nauk o kulturze fizycznej i będący głównym 

osiągnięciem o łącznym IF co najmniej 5, w tym co najmniej jednej w Q1 i jednej w Q2 

wg WoS. W przypadku współautorstwa prac zaliczonych do cyklu Kandydat musi być 

pierwszym autorem wynikającym z przeważającego wkładu w powstanie publikacji 

            lub 

 autorem monografii naukowej jako podstawowego osiągnięcia stanowiącej istotny 

wkład w rozwój nauk o kulturze fizycznej, a ponadto autorem lub współautorem 

oryginalnych artykułów naukowych w czasopismach na liście filadelfijskiej o łącznym 

IF co najmniej 15. 

3. Zaleca się, aby kandydat: 

 miał uznaną pozycję w środowisku naukowym wyrażoną liczbą cytowań wynoszącą co 

najmniej 30 i indeksem h co najmniej 4 wg WoS Core Collection (Basic Search); 

 odbył co najmniej 2-tygodniowy naukowy staż zagraniczny; 

 kierował lub był wykonawcą  projektu badawczego finansowanego centralnie (NCN, 

NCBiR) lub prowadzić współpracę międzynarodową potwierdzoną wspólnymi 

publikacjami/wystąpieniami na konferencjach. 

4. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek 

składany do Rady Kolegium Naukowego AWF we Wrocławiu za pośrednictwem Rady 

Doskonałości Naukowej. 

5. W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku, Rada Kolegium Naukowego AWF 

we Wrocławiu może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego i zwrócić wniosek do Rady Doskonałości 

Naukowej. 
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6. Rada Kolegium Naukowego AWF we Wrocławiu w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania 

informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez Radę Doskonałości 

Naukowej, powołuje komisję habilitacyjną. 

7. Rada Kolegium Naukowego wybiera: 

 1 recenzenta spoza AWF, 

 członka Komisji z AWF, 

 sekretarza Komisji z AWF. 

8. Wartości wskaźników bibliometrycznych (IF, liczba cytowań i wskaźnik h) członków 

komisji habilitacyjnej nie mogą być niższe niż kandydata. 

9. Wybór  recenzenta dokonywany jest losowo spośród co najmniej 3 kandydatów. 

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

nie dochowała terminu, o którym mowa w ust. 8 art. 221 Ustawy. 

11. Do pełnienia funkcji recenzenta nie może być powołana osoba, w stosunku do której 

zachodzą uprawdopodobnione okoliczności co do braku jej bezstronności w danej sprawie, 

które zostały określone w § 4 pkt. 2 Uchwały 1/2019 Rady Doskonałości Naukowej. 

12. Recenzenci, w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku, oceniają, czy osiągnięcia 

naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom 

określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2, i przygotowują recenzje. 

13. Zaleca się, aby Komisja habilitacyjna przeprowadzała kolokwium habilitacyjne. 

14. Uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego podejmuje 

komisja habilitacyjna w głosowaniu jawnym po przeprowadzeniu kolokwium 

habilitacyjnego. Na wniosek osoby ubiegającej się o stopień komisja podejmuje uchwałę 

w głosowaniu tajnym. Opinia nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej 2 recenzje 

są negatywne. 

15. Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje Radzie 

Kolegium Naukowego AWF we Wrocławiu  uchwałę, o której mowa w ust. 10 art. 221 

Ustawy, wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego. 

16. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 10 art. 221 Ustawy, Rada Kolegium 

Naukowego AWF we Wrocławiu w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania, nadaje stopień 

doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania. Rada Kolegium Naukowego AWF 

we Wrocławiu odmawia nadania stopnia, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 10 

art. 221 Ustawy, jest negatywna. 
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17. Uchwały Rady Kolegium Naukowego zapadają w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. 

18. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje odwołanie 

do Rady Doskonałości Naukowej. 

19. W przypadku wycofania wniosku po powołaniu komisji habilitacyjnej, ten sam wniosek 

nie może być podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w innym 

podmiocie habilitującym, a wnioskodawca nie może ubiegać się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego przez okres 2 lat. 

20. Rada Kolegium Naukowego AWF we Wrocławiu udostępnia w BIP na swojej stronie 

podmiotowej wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację 

o składzie komisji habilitacyjnej, recenzje, uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania 

stopnia wraz z uzasadnieniem oraz decyzję o nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania. 

21. Wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie 

komisji habilitacyjnej oraz recenzje niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się 

w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1. 

22. Koszt przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego zawiera: 

 Koszty honorariów 4 recenzentów 4 x 2115,30     8461.20 zł 

 Koszty honorarium przewodniczącego komisji habilitacyjnej  2115,30 zł 

 Koszty honorarium sekretarza komisji habilitacyjnej   2115,30 zł 

 Koszty honorarium członka komisji habilitacyjne    1089,70 zł 

 RAZEM                 13 781,15 zł 

23. Na uzasadniony wniosek Kandydata Rektor po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady 

Kolegium Naukowego może zwolnić kandydata z opłaty w całości lub części   

 

 


