UCHWAŁA SENATU
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego

Działając na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce uchwala się następujący sposób postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego:
§1
Użyte w uchwale określenia oznaczają:
a. RDN – Radę Doskonałości Naukowej
b. Rada – Radę ds. Nadawania Stopni powołaną w Statucie Akademii
c. podmiot habilitujący – Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
d. kandydat – osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, która
złożyła za pośrednictwem RDN wniosek zgodnie z przepisami ustawy prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce ,
e. postępowanie - postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego,
f. Komisja – Komisję Habilitacyjną
§2
1. Postępowanie wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego składany do Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach za pośrednictwem RDN.
2. W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania przez Akademię wniosku z RDN, Rada może
nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania i tym samym zwrócić wniosek do
RDN.
3. O wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania Rada niezwłocznie informuje
RDN na piśmie.
4. W terminie 12 tygodni od otrzymania zgody, o której mowa w ust. 3 RDN wyznacza
4 członków Komisji Habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów, spośród
osób posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny
dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę w tym międzynarodową,
niebędących pracownikami podmiotu habilitującego ani uczelni, instytutu PAN,
instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest
osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego.
5. Rada w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji
habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje Komisję Habilitacyjną, składającą
się z :
a) 4 członków wyznaczonych przez RDN, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów,

b) 2 członków, w tym sekretarza, posiadających stopień doktora habilitowanego lub
tytuł profesora, zatrudnionych w Akademii,
c) recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz
aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę w tym międzynarodową,
niebędącego pracownikiem Akademii.
§3
1. Recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w § 2 ust. 5 lit. c
uchwały, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli
Rada uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych
z osiągnięciami osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.
2. Recenzentem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie
dochowała wskazanego w § 3 ust. 3 uchwały terminu sporządzenia recenzji.
3. Recenzenci w terminie 8 tygodni od dnia otrzymania dokumentacji, dokonują oceny
czy osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego odpowiadają wymaganiom określonym w § 6 pkt. 2 uchwały
i przygotowują recenzje.
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§4
Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w wysokości ustalonej
przez Rektora
Wysokość opłaty nie może przekraczać kosztów postępowania.
W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty
postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub
instytut międzynarodowy.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek kandydata Rektor może go zwolnić
z uiszczania opłaty w całości lub w części.
Decyzja Rektora w sprawie zwolnienia jest ostateczna.
Wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
finansowanego ze środków Akademii w przypadku nauczyciela akademickiego albo
pracownika naukowego, możliwe jest wyłącznie pod warunkiem że koszty tego
postępowania zostały uwzględnione w planie rzeczowo - finansowym Akademii.

§5
W celu sprawnego przebiegu postępowania Przewodniczący i Sekretarz mogą
zobowiązać kandydata do dostarczenia dokumentacji postępowania w formie
papierowej lub elektronicznej we wskazanej liczbie egzemplarzy (nie większej niż 7)
w wyznaczonym terminie.
Posiedzenie Komisji zwołuje za pośrednictwem Sekretarza Przewodniczący w terminie
umożliwiającym podjęcie uchwały i jej przekazanie zgodnie z terminem wskazanym w
§ 7 ust. 1
Do obowiązków sekretarza należy w szczególności sporządzenie protokołów
z posiedzeń Komisji, a także przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów.
Przewodniczący jest zobowiązany do zapoznania wszystkich członków Komisji
z materiałami dostarczonymi przez kandydata, a także udostępnia członkom Komisji
oceny i recenzje sporządzone przez recenzentów.

§6
Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:
1) posiada stopień doktora;
2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny
wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej 1 zrealizowane oryginalne
osiągnięcie artystyczne lub naukowe;
3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej
niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności
zagranicznej.
§7
1. Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje
Radzie uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
podjętą w głosowaniu jawnym, bądź na pisemny wniosek kandydata - w głosowaniu
tajnym, wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania.
2. Opinia nie może być pozytywna jeśli co najmniej 2 recenzje są negatywne.
3. Komisja przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 przeprowadza kolokwium
habilitacyjne w zakresie osiągnięć artystycznych. Przewodniczący Komisji podejmuje
decyzje o terminie kolokwium habilitacyjnego po uzgodnieniu z członkami Komisji i
za pośrednictwem sekretarza powiadamia kandydata o dokonanych ustaleniach nie
później niż w terminie 14 dni przed wyznaczonym terminem kolokwium.
4. Kolokwium habilitacyjne obejmuje wykład habilitacyjny oraz rozmowę na temat
osiągnięć naukowych lub artystycznych kandydata i wykładu habilitacyjnego.
5. Kandydat w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem kolokwium habilitacyjnego
zgłasza sekretarzowi komisji habilitacyjnej 3 tematy wykładu habilitacyjnego, spośród
których komisja habilitacyjna podczas kolokwium habilitacyjnego wybierze jeden
temat do przedstawienia przez kandydata.
6. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, Rada w terminie miesiąca od dnia jej
otrzymania nadaje stopień doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania.
7. Rada odmawia nadania stopnia m.in, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 1,
jest negatywna.
8. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje odwołanie
do RDN. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
§8
We wszystkich przypadkach, w których nie są wymagane przez ustawę Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce szczególne formy podejmowania decyzji, Rada oraz Komisja przedstawiają
swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 uchwały.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

