
Rozporz�dzenie Ministra Edukacji i Nauki  

z dnia 15 grudnia 2005 r. 

zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynno�ci 
w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w post�powaniu o nadanie tytułu 

profesora 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. 
Nr 164, poz. 1365) zarz�dza si�, co nast�puje: 

§ 1. 

W rozporz�dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego trybu przeprowadzania czynno�ci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym 
oraz w post�powaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128) wprowadza si� 
nast�puj�ce zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 2. 1. Rada jednostki organizacyjnej: 

1) powołuje komisj� przeprowadzaj�c� egzaminy doktorskie; 

2) mo�e powoła� komisj� do przyj�cia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej, o 
której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, zwan� dalej "komisj� doktorsk�". 

2. W skład komisji przeprowadzaj�cej egzaminy doktorskie wchodzi: 

1) w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadaj�cej tematowi rozprawy doktorskiej - pi�� 
osób spo�ród członków rady jednostki organizacyjnej posiadaj�cych tytuł profesora, stopie� 
doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia, w zakresie danej lub pokrewnej 
dyscypliny naukowej lub artystycznej, oraz recenzenci rozprawy doktorskiej i promotor lub 
promotorzy; 

2) w zakresie dyscypliny dodatkowej - jedna osoba spo�ród osób posiadaj�cych tytuł 
profesora, stopie� doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia, w zakresie danej lub 
pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej; 

3) w zakresie j�zyka obcego nowo�ytnego - jedna osoba. 

3. Komisj� doktorsk� powołuje si� spo�ród członków rady jednostki organizacyjnej 
posiadaj�cych tytuł profesora, stopie� doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia, w 
zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej. W skład komisji 
doktorskiej wchodz� ponadto recenzenci rozprawy doktorskiej i promotor lub promotorzy."; 

2) w § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) rozpraw� habilitacyjn� w sze�ciu egzemplarzach;"; 



3) po § 12 dodaje si� § 12a w brzmieniu: 

"§ 12a. 1. Rada jednostki organizacyjnej, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 11 
i 12, podejmuje uchwały, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy. 

2. Po podj�ciu uchwał, o których mowa w ust. 1, rada jednostki organizacyjnej wyst�puje do 
Centralnej Komisji o po~ wołanie dwóch recenzentów w przewodzie habilitacyjnym. 

3. Do wyst�pienia doł�cza si� uchwały, o których mowa w ust. 1, oraz komplet kopii 
dokumentów, o których mowa w § 11. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej, po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o 
powołaniu dwóch recenzentów, niezwłocznie zleca opracowanie recenzji wszystkim 
recenzentom powołanym w przewodzie."; 

4) § 15 otrzymuje brzmienie: 

"§ 15. 1. Rada jednostki organizacyjnej, po zapoznaniu si� z rozpraw� habilitacyjn� oraz 
opiniami recenzentów, podejmuje uchwał� w sprawie dopuszczenia do kolokwium 
habilitacyjnego. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po podj�ciu jest przesyłana do recenzentów 
powołanych w tym przewodzie habilitacyjnym wraz z informacj� o terminie posiedzenia rady 
jednostki, na którym ma odby� si� kolokwium habilitacyjne oraz zosta� wygłoszony wykład 
habilitacyjny."; 

5) w § 16 dodaje si� ust. la w brzmieniu: 

"1 a. Kolokwium habilitacyjne mo�e zosta� przeprowadzone, je�li w posiedzeniu rady 
jednostki organizacyjnej uczestniczy przynajmniej trzech spo�ród recenzentów powołanych w 
tym przewodzie."; 

6) po § 17 dodaje si� § 17a w brzmieniu: 

"§ 17a. 1. Kolokwium habilitacyjne i wykład habilitacyjny s� protokołowane. 

2. Protokoły z kolokwium habilitacyjnego i wykładu habilitacyjnego wraz z uchwałami, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy, rada jednostki organizacyjnej przesyca 
niezwłocznie Centralnej Komisji."; 

7) po § 20 dodaje si� § 20a w brzmieniu: 

"§ 20a. 1. Rada jednostki organizacyjnej, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 20 
ust. 1, podejmuje uchwały, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, oraz wyst�puje z 
wnioskiem do Centralnej Komisji o powołanie przez ni� recenzentów. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, doł�cza si� uchwał� w sprawie wszcz�cia 
post�powania o nadanie tytułu profesora i uchwał� w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz 
po jednym egzemplarzu dokumentów, o których mowa w § 20 ust. 1. 



3. Kierownik jednostki organizacyjnej, po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o 
powołaniu dwóch recenzentów, niezwłocznie zleca opracowanie recenzji wszystkim 
recenzentom powołanym w post�powaniu."; 

8) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Za wydanie oryginału wraz z odpisem, odpisu w j�zyku obcym albo duplikatu dyplomu 
pobiera si� opłat� w wysoko�ci równej wysoko�ci poniesionych kosztów, nie wy�szej jednak 
ni� dwukrotno�� kwoty za wydanie dyplomu uko�czenia studiów, okre�lonej w przepisach w 
sprawie dokumentacji przebiegu studiów.". 

§ 2. 

Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Edukacji i Nauki: M. Sewery�ski 

 


