
DZIENT.{IK IJSTAW
RZEC ZYPO SPOLITEJ POL SKIEJ

Warszawa, dnia 30 stycznia 2018 r.

Poz.26l

ROZPORZĄDZENIE
MINI§TRA NAUKI I szKoLNICTwA wyższnco')

z dnia 19 styczria 20 1 8 r.

w sprawie szczegółołvego trybu i warunków przeprowadzania crynności w przewodzie doktorskim,
w po§tępowaniu habilitacyjnym orrż,vt postępowaniu o nadanie Ęrtułu profesora

Na podstawie ań.3l ustarvy zdnia 14marcażOa3 r. ostopniach naukowych i§tule naukowym oraz ostopniach
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. zż017 r, poz.1789) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

§zczegółowy tryb przeprowadzania crynności w przewodzie doktorskim

§ 1. l. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej ,,kandydatem", składa kierownikowi jednostki
organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego wniosek ojego wszczęcie.

2. Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:

1) kopię dokumentu pofwierdzającego posiadanie t;rtufu zawodowego, októrym mowa wat. l2ust. 1pkt l ustawy
z dnia t4 marca 2a03 r. o stopniach naukołvych i tytule naukowym oraz o stopniach i rytule w zakresie szfuki, zwanej
dalęj,,ustawą", lubdyplomu"októrymmowawart. 19laust.3i4ustawyzdnia27 lipca2005r,-Prawooszkolnic-
twie wyższym (Dz. U. z2017 r, poz.2183 i 220l orazz2018 r. poz. 138);

2) proporycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dzircdziny nauki albo szfuki
i dyscypliny naukowej albo aĘstycmej, w zakresie których ma być otwaĘ przewód doktorski, oraz dysrypliny do-
datkowej;

3) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, októn,m mowa w§2ust. l, awprzypadkach, oklórych mowa
w § 2 ust, 2, takżę propozycję osób do pełnienia fuŃcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocni-
częgo..

4) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku arly§tycznego wraz z zapisem dzieł aĘsĘcmych
odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności
popularyzującej naukę lub sztukę;

5) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

3. Kandydat będący beneficjentem programu ,,Diamentowy Grant" ustanowionego przez ministra właściwego do
spraw nauki zńącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego: ,/

l) kopię dokumentu potwierdzającego uryskanie statusu beneficjenta programu ,"Diamentorły Grant";

2) opinię, o której mowa w art. 1l ust, 3 ustawy.

l) Ministęr Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wy,ższe,na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 13 grudnia 2017r. wsprawie szczegółowego zakesu działuia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).
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Dziennik ustaw

4.KandydaimoŻezałącryćdownioskuowszczęcieprzewodudoktorskiego:

1) kopię ceĘfikatu potwierdzającego znajomość nowoĄ_tnego jęzaka obcego; rłykaz certyfikatów potwierdzających

znajomość nowo4,tnego;ę,ylu ob,"go stanowi załącmlknr l do rozporządzenia;

2) wniosek o wyrażenie zgody naprzedstawienie rozpralily doktorskiej w innYm jęzYku niŻ jęzYk Polski,

5.Wprrypadkuprzewodudoktorskiegoprzeprowadzanegowspólniezgodniezań.|4aust.lustawy,"*li:ę:..*fj
,,wspólnym przewodem doktorskim", dokumenfy w}rrnięnione w ust. 1_4. oraz inne dokumenty wymienionę w porozumle_

niu, o którym mowa w ań. 14a ust. 2 ustawy, m,laYJ"t przedkłada kiero,1vnikowi jednostki organizacYjnej wskazanej

rv porozumieniu,

§ 2. 1. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doklorski, rN drodze uchwały, wśzczyna przewód

doklorski olażwz11acżu p.o-Jto.u w-celu sprawowania opieki naŃowej nad kandydatem,

2. Radajednostki organizacyjnej przeprowadzĄącejprzewód doktorski możę dodatkowo wyznaczyć:

l ) drugiego promotora - w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej;

2) kopromotora - w prz.vpadku wspólnego przewodu doktorskiego;

3) promotorapomocniczego.

§ 3. 1. Radajednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski:

l) powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

a) dyscypliny podstaworvej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej _ w składzie co najmniej czterech osób

posiadających §tuł profesora w zakresieiziedziny naŃi albo sztuki, do której nalezY ta dYscYPlina nąŃowa albo

aĘstycana, stopieli doktora lrabilitowarrego * rukr"rie tej dyscypliny naukowej albo aĘs§czrej lub osób, które

nabyŁy uprawnienia równoważne uprawnleniom wynikającym zposiaóania stopnia doktora habilitowanego na

podstawie art.2Łaustawy i prorvadzą Jziałalność rlaukową iub łyaaxgcznąw zakresie tej dYscYPlinY naukowej

albo arrysrycznej,*'l* promotora, o którym mowa w § 2 ust, 1 lub ust, 2 pkt 1 lub 2,

b)dyscyplinydodatkowej*wskładziecorrajmniejtrzęchosób,zktórychcorrajmniejjednaposiadatytułprofesora
w zakresie dziedziny naŃi albo sztutl, do tro rej naleiry ta dyscyplina naukowa albo artysfyczna, stopień dokora

habilitowanego w zakresie tej ayscypliny nuńo*"j 
-albo 

artystycznej lub naĘła uprawnienia równową,źne

uprarvnieniom wynikającym z posiuau,nJstopnia dońora habilitowanęgo na podstawie art,Zla ustawy i prowa_

dzi działalność rraukową lub dydaĘczną * r*k."si" tej dyscypliny naukowej albo artYstYcznej,

c) nowoż}.tn.go języka obcego - rv składzię co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego jęzYka

w szkole v,ryZszĄ,* po"o,tuł, posiadają co najmniej stopień doktora;

2)możepowołaćdoprzyjęciarozprawydoktorskiejijejdopuszczeniadopublicznejobrony'naalejdalej,,obroną'',
oraz przyjęcia obrony co najmniej ,i"a*ioo.oio*ą toń.;ę,'o któĄ mowa w art, l4 ust, 5 ustawy, zwaną dalej "komisją

doktorską'', ńożonąz:

a)cżonkówtejradyposiadającychĘ,tułprofcsorawzakrelldzie.dzinynaŃialboszruki,dokńrejnale§dyscyplina
podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy dokorskiej.albo pokrewna dyscyplina naukowa albo a*ystycmą

stopień doktora habilitcwanego * 
"ut."ri" 

podstuwowe; utuo pok."o*ej dyscypliny naukorvej lub artYstYcznej

1ub z osób, które nabyty uprawnienia rółvriowazne upiu*rri"niom wynikającym z posiadania stopnia doktora

habilitowanego na podstawie a*. zra ustawy i prorvadzą działalność'naukową lub dYdaktYczną w zakresie tej

dyscypliny rraukowej albo artystycznej,

b) recęnzsntów razpraw doktorskiej,

c) promotorów,októrych mowaw§ 2ust, l iust,2pkt 1,

2. W posiedzeniach komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i komisji doktorskiej moŻe u§zestniczYĆ, bez

prawagłosu,promotor,októrym'mowaw§2u.t'zptt3,zaproszonyprzęzprzęwodnicącegoradyjednostkiorgani'za-
cyinej przepro wadzająłej przewód dokorski,

§4.1.Przedprryjęciemrozprawydoktorskiejkandydatskładaegzaminydcktorskie,

2. Terminy egzaminów doklorskich ustala przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód

doktorski w poiozumieniu z kornisjami, o których mowa w § 3 ust, l pkt l,

3.Egzaminydoktorskięsąocenianewedługskaliocenokreślonejwregulamiłiestudiówdoktaranckich,a.wptry-
padku gdy.lednostka orgatizaeyjnap."eprowadijąca przewód doktoriti niJprowadzi studiów doktoranckich _ wedłtg

ikuli o""n określonej przezradę tej jednostki,
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4. W prrypadku niezdania jednego z egzaminów dokorskich rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej prze-
wód doktorski, na rvniosek kandydata. może wyrazić zgadę na poMórne zdawanię tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż
po upływie trzech miesięcy od dnia prrystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

5.Egzamin doktorski wzakręsie nowożytnego jęzłka obcego, przeprowadzany zgodnie zregulanrinem studiów dok-
toranckich, a w przypadku gdy jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód dokorski nie prowadzi studiów dokto-
ranckich - zgodnie z proceduranri zatwierdzorrymi w tej jednostce, stanowi potwierdzenie kompetencji językowej kandy-
data, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej albo aĘĘcznej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej,

§ 5. l, Kandydat przedkłada promotorom, októrych mowa 1v § 2 ust. l i ust.2 plśl i2, rozpfawę doktorską wtazzę
streszczeniem albo - w prrypadku prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych, wdrożeniowych lub aĘsĘcz-
nych - opisem, o których mowa w art. 13 ust, 6 ustawy, w postaci papierowej wrav z kopiami tych dokumentów zapisany-
mi na informatycznym nośniku darrych.

2. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzięlna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat
przedkłada promotorom, októrych mowa w§2ust. 1 iust.2pl§, 1 i2,wraz zdokumęntami, olcórych mowa wust. 1,

oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W prąpadku
gdy praca zbiorowa ma w-ięcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny
rvkład w polłstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniq| cżeręch pozostaĘch współautorórł. Kandydat jest zwolniony
zobowiązku przedłożenia oświadczenia wprrypadku śnrierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego
uszczęrbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie rłymaganego oświadczenia.

3, Promotor, o którym mowa w § 2 ust. 1 , przekaalje przervodnicącemu rady jednostki organizacyjnej przeprowadzają-
cej przewód doktorski rozprawę doktorską wraz zpisemną opinią awprzypadku, októrym mowa wust.Z- takżę
zoświadczeniami wspołautorów pracy zbiorowej, apromotorry, o których mowa w § 2 ust. żplł1 i2,przekamjąprzewodni-
czącęmu rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód dokorski pisemne opinie na temat rozprawy dokorskiej.

§ ó. 1. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, na łyniosek jej przewodniczącega, po-
wofuje co najmniej dwóch ręcęnzentów.

2, Recęnzęntem nię może być osoba, w stosunku do której zachodząuzasadnione wątpliwości co dojej bezstronności.

3.Recenzję przedstawia się wpostaci papierowej ,wraz zjaj kopią zapisaną na informatycmym nośniku danych
w terminie dwóch miesięcy od dnia ńecenia jej sporądzenia, W uzasadnionych prrypadkach rada jednostki organizacyj-
nej przeprowadzającej przewód doktorski może przedłuzyć termin przedstawieniatecenzji o miesiąc.

4, Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warurrków określonych
wart. 13 ust. l ustawy.

5, W przypadku gdy f§zprąwę do*torską stanowi samodzielna i wyodrębniona część prary zbiorowej, recenĄa zawie-
ra ocenę indlrłidualnego vrkładu kandydata w powstanię te1 pracy.

6, Recenzja nroże zawięrać wnioski daĘczące uzupełnienia lub poprawy razprary doktorskiej, które rada jednostki
orgarrizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski przekazuje kandydatowi i promotorom, o których mowa w § 2 ust, 1

i ust, 2 pkt l i 2. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę dokorską kandydat przedkłada radzie jednostki organizaryjnej
przeprowadzzjąeej przewld doktorski, która kieruje ją do ponownej oceny ptzezĘch samych recenzęntów. Ręcęnzenci
przedstawiają recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej wterminie miesiąca od dnia zlecenia sporzą-
dzenia tej recenąii.

7, Niezwłocznie po otrzynaniu ostatniej recenzji przewodniczący rady jednostki oryanizacyjnej przeprowadzającej
przewód doktorski przekazuje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tyfułów, zwanej dalej ,,Centrainą Komisją", kopie
wszystkich recenzji oraz kopię streszczenia rozpraw doktorskiej zapisane na informatycznym nośniku danych.

§ 7. 1 . Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską,
opiniamipromotorów,októrychmowaw§2ust. l iust,2pktl i2, orazrecenzjami,podejmujeuchwałęwsprawieprzy-
jęcia rozprarły doLlorskiej i dopuszczerriajej do obrony.

2.Przepis ust. l stosuje się do komisji doktorskiej, zĘm że w przypadku nieprzyjęcia rozprcvuy doktorskiej i niędo-
puszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem radzie jednostki organizacyjnej
przeprowadzającej przewód doktorski, która podejmuje uchwałę w tej sprawie ,

3. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisja doktorska zawiadamia inne jed-
nostki organizaryjne uprałnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej albo altysĘcznej o terminie
i miejscu obrony na co najmniej dziesięć dni przed lvqlznac;zonym terminem jej przeprowadzeniaorazzamieszcza ogłosze-
nie w tej sprawie w siedzibię jednostki organizaryjnej prznprowadzającej przewód doktorski. W zarłiadomięniach oraz
ogłoszeniu podaje się również inforrnację o nriejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umoźliwienia zainteresowanym
zapomania się znią, oraz informację ozamieszczeniu stręszczenia rozprawy doktorskiej wraz zreceĄami na stronię
internetowej szkoły wyższej albojednostki organizacyjnej, w której jest przeprowadzany przewód dokorski.
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§ 8. l, Obrona odbywa się na otwańym posiedzeniu radyjednostki organizaryjnej przeprowadzającej przewód dok-

tołski albo komisji doktorskiej. W posiedzeniu bierze udział promotor, o którym mowaw § 2 ust. l, otaz co najmniej jeden

ręaenzent.

2. Obrona może być przeprowadzo§a pfty uĘciu urządzeń technicanych umożliwiających jej przeprowadzenie na

odległość z jednoczesnym bezpośrednimptzekazem obrazu i dzłłięku.

3. Po przedstawieniu przez karrdydata głównych założeń i wyników rozpfawy doktorskiej, przewodniczący rady albo

komisji doktorskiej zarządzaprzedstawienie recenzji, a następrrie otwiera dyskusję.

§ 9. l. W przypadku wspólnych przewodów doktorskich obrona odbyvla sig na otwaĘm posiedzeniu wspólnej komisji.

2. W skład wspólnej komisji powołuje się nie mniej niź pięciu i nie więcej niż dziewięciu nauczycieli akademickich

lub pracowników naukorłych reprezentujących wszystkie jednostki organizacyjne będące stronami porozumienia. o którym

mowa $, alt. l4a ust. 2 ustawy, posiadającyclr tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub uprawnięnia rórryrroważ-

ne uprawnieniom wynikającym zposiadania stopnia doktora habilitowanego nabyte na podstawie art.2l,a ustaw},

aw przlpadku osób reprezentujących zagraticzne jednostki organizaryjne - stopień doktora oraz status uprawniający do

pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, w tym r§cenzentów lub promotorów, o których mo\lla w § 2 ust. 1

i ust.2 pkt l lub ż.

§ 10. Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnyn:

1) rada jednostki organizaryjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisja dokorska podejmuje uchwałę

w sprawie przyjęcta obrony, ztym że uchwałę w sprawie odmowy ptzyjęcia obrony komisja doktorska przedstawia

wrazzuzasadnieniem ruózię, która podejmu.ie uchwałę w tej sprawie;

z) rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia

doktora albo komisja doktorska przygotowuje projękt uchwĄ rady w sprawie nadania stopnia doktora,

§ ll.wprzypadku gdy onadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej samodzielną

i wyodrębnionączęść pracy zbiorowej ubiega się wtej samej jednostce organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktor-

ski co najmniej dwóch kandydatóą obronę przeprowadza się równocześnię dlą nich wszystkich.

R;ozĄział2

Szczególowy tryb przeprow ldzania crynności w postępowaniu habilitacyj$ym

§ 12. l, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowarrego. z.warra dalej ,,habilitantem"', składa do Cen-

tralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

2. Do tryriosku o wszczgcie postępowania habilitaryjnego habilitant zńącza;

l) kopię dokumenfu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

2) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo ańystycanych, w szczególności okreŚ|onYch

w art. l6 ust. 2 ustawy, w jęryku polskim i języku angielskim;

3) wy,kaz opublikowanych prac naukowych lub fwórcz.vch prac zawodowych albo dokumentację dorobku ańystycznego

wtazż,zapisem dzieł artysfycznych odpowiednim zewzględurrarodzaj dzięłai dokumentacją ich publicmej prezęA-

tacji, sporządzone w sposób uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w przepisach wydanych na podstawie

art. l6 ust. 4 ustawy;

4) informacje o:

a) osiągnięciach dydaktycmych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lękarzami w toku specjalizacji lub

doktorantami wcharaktęrze opiekuna naukowego lub promotora, októrym mowa w§2ust.2pkt3, vłraz

z luqykazem przewodów doktorskich,

b) współpracy z instytucjami lub organizacjami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami

naukowymi albo działającymi w zakresie sżuki w kraju lub za granicą,

c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,

d) działąlności popularyzującej naukę lub saukę;

5) informację o przebiegu postępowania habilitaryjnego lub przewodu habilitacyjnego. jeżeli habilitant ubiegał się

uprzednio o nadariię stopnia doktora lrabilitowanego.
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3. W przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo aĘstycznym jest samodzięlna i wyodrębniona część pracy zbio-
rowej, habilitant zńątza do w-niosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów
określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W prąpadku gdy pracą zbiorowa ma więcej niż pięciu
współautorórą habilitant załącza oświadczenie określające jego indylvidualny wkład wpowstanie tej pracy oraz oświad-
ęzęnia so najmniej cfięrech pozostałych współautorów. Przepis § 5 ust. 2 zdanię trzęcie stosuje się odpowiednio.

4,Wniosęk owszczęcie postępowania habilitacyjnega wraz zzałącmlkami składa się wpostaci papierowej wraz
z kopiami §ch dokumentów zapisanymi na ilrformatycznym nośniku danych.

§ 13. 1. Wprzypadku gdy rada jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania habilitacyj-
nego nie wyrazi zgody na jego przeprowadzenle, przevłodnicący tej rady nięzwłocznie informuje o §m Centralrrą
Komisję.

2. Centralna Komisja na najbliższyrrr posiedzeniu właściwego organu, określonego zgodnie zart.35 ust.5 ustawy,

wznacza inną jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitaryjnego,

§ 14. 1. Komisja habilitacyjna podejmuje uchwĄ w obecności co najmniej sześciu członków, w tym przewodniczą-
cego i seketarza.

2. W skład konrisji habilitacyjnej nie może być powołana osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnionę wątpli-
wości co dojej bezstronności,

3. Obrady komisji habilitaryjnej mogą odbywać się przry użyciu urządzeń technicmych umozliwiających prowadzenie
obrad na odległość zjednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, chyba że habilitant złoży wniosek
o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą zawierającą opinię w sprarvie §adania lrrb odmowy nadania §topnia doklora
habilitowanego w trybie tajnyrn,

§ 15. l.Wprrypadku, októrym mowa wart, 18a ust, 10 ustawy, komisja habilitaryjna powiadamia habilitanta
o miejscu, terminie i przedmiocie planowanej rozmowy na co najmniej siedem dni przed wyżna§zonym terminem jej prze-
prowadzenia.

2. Rozmowa z habilitantem moźe być przeprowadzona przy uźryciu urządzeń techniczrych umożliwiających przepro-
wadzęnię tej czynności na odłegłość zjednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku,

§ 1ó. Na posiedzenie rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne, na którym ma być
podjęta uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, zaprasza się cźonków komisji habilita-
cyjnej, bez prawa głosu,

§ r7. W terminie czternastu dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilito-
wanęgo przewadniczący radyjednostki organizacyjnej przeprowadzającq postępowanie habilitacyjne przekazuje Central-
nej Komisji:

l) kopiętej uchwĄ,

2) kopię uchwaĘ komisji habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadąnia lub odmowy nadania stopnia doktora
habilitowanego,

3) kopie recenzji wpostępowaniu habilitacyjnJm

- zapisane na informatycznym nośniku danych.

Rgzdńał3

Szczególowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

§ lS. 1. Osoba rrbiegająca się o nadanie §tułu profesora składa kięrownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do
przeprowadzenia postępowania o nadanie rytułu profesora wniosęk o nadanię tego §rtułu,

2. Do wniosku o nadanie Ętufu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu
uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wydanej na pod-
stawie art. 2la ustawy;
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2) autoreferat, w jęąyku polskim i języku angielskim, przedstawiający:

a) osiągnięcia naukowę lub aĘsĘczne,

b) osiągnięcia w zakre§ie opieki naukowej i ksźałcęnia młodej kadry, rv §m informacje o:

- zakończonych nadaniem stopnia doktora przęwodach doktorskich, wktórych osoba ta uczestniczyła w cha-

raktęrze promotora, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 2 pkt 3,

- otwartych przewodach doktorskich, v,których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora, o klÓrym mowa

w§2ust.1,

- sporądzonyłh recenzlach w przewodach doktorskich, po§tępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habi-

litacyjnych,

c) działalność popularyzującą naukę lub sztukę;

3) ankietę oceny osiągnięć naukowych lub arrystyczrrych po uzyskaniu §topnia doktora habilitowanego, a w przypadku

określonyrn w art. 2l a albo art. 26 ust.3 ustawy - po uzyskaniu stopnia doktora, sporządzoną według wzoru okreŚlo-

nęgo w załącniku nr 2 do tozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje zatlajważniajsze.

3, Wniosek o nadanię tl,tułu profeso ra z załącmikami składa się rł, postaci papierowej wraz zkopiami tych dokumen-

tów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

§ 19. 1. Przerłodnicący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie o rradanie tytufu profesora

przekazuje Centralnej Komisj i :

l) zapisane na informatycanym nośniku danych kopie:

a) uchwał, o łlórych mowa w art.27 ust.2 pkt 1 i 2 ustarvy,

b) autoreferatu osoby ubiegającej się o nadanię tytułu profesora.

c) ankiery oceny osiągnięć naukowych lub artystycmych osoby ubiegającej się o nadanie §tufu profesorą

2} lisę kandydatów na recenzentólv obejmującą ich imiona i nazrviska oraznazwy jednostek organizacyjnych zatłudnia-
jących te osoby,

2. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodząuzasadnione wąĘliwości co dojej bezstronnoŚci.

3, Kierownik jednostki organizacyjnej prznprowadzającej postępowanie onadanie tyfufu profesora, po otrzymaniu

zCentralnej Komisji zawiadomierria opowołaniu pięciu recenzentórv, niezwłocznie zleca im sporządzenie, vrtęrminie

dwóch miesięcy, recenzji zawieraj ących:

t) szczegółowo uzasadnioną ocenę, cry osoba ubiegająca się onadanie tytufu profesora spełnia wymagania clkreślone

w art.76 ustawy;

2) stanowisko recenzęnta w sprawie nadaniatytułu profesora.

§ 20. W celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanię §,tufu profesora,

o któryclr mowaw ari.27 ust.2pkt2 i 3 ustawy, rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie o nadanie

q.tułu profesora moźe powołać zespół złożony z cńonków tej rady posiadających Ęrfuł profesora.

§ 2t. 1. Po zapoananiu się z recenzjami rada jedrrostki organizacyjnej ptzeprowadzającej postępowanie o nadanie ry-

tufu profesora podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanię §,tułu profesora.

2, Na posiedzenie rady jednostki organizacyjnej przeprowńzilącej postępowanie o nadanie Ę,tufu profesora, na ktÓ-

qrm ma być po jęta uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie t5rtufu profesora, zaprasza się recenzentów,bezpralva
głosu.

§ 22. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytufu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej szkoły

wyższej albojednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie o nadarrię §Ąułu profesora.

Rozdział 4

Dyplomy doktorskie i habilitacyjne

§ 23. Osoba, kńrej nadano stopień doktora, otrzymuje dyplonr zarvierający następujące elementy:

1) umieszczone w widocznym miejscu godło albo 1ogo wydającego dyplom albo wydających dyplom - w prrypadku

wspólnych przewodów doktorskich;
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2} informację o treści ,"Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej", a w przypadku wspólnych przervodów doktorskiclr prze-
prowadzonych z udzińęm zagranicmychjednostek organizacyjnych:

a) nazrvy krajów, r.v których mają siedziby szkoły r.łyższe lub jednostkl organizacyjne będące stronami porozunrie-
nia, o którym mowa }v aft. 14a ust. 2 ustawy, wydaj ące wspólny dyplom zgodnie z art, lĄa ust. 7 pkt l albo ust. 8
pkt 1 ustawy albo

b) nazwę kraju, w którym ma siedzibę szkoła wższa lub jednos*a organizacyjna wskazana w porozumieniu,
o którym moum w art. |4a ust.2 ustawy, do wydania dyplornu zgodnie zart. 14ą ust.7 pkt2 a|bo ust.8 pkt 2
ustalły;

3) nazwę lvydającego dyplom araz nazwę 1ednostki organizacyjnej szkoły wl,ższej albo nazwy wydających dyplom oraz
ich jednostek organizaryjnych - w przypadku wspólnych przewodów dokorskich;

4) wyraz,,dyplom";

5) imiona i nazrvisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu;

6) §tuł rozprawy dokorskiej;

7} nazvłę naĄanego stopnia doktora (doktor nauk ałbo dol§or sztuki) ze wskazaniem dziedziny naŃi albo sźuki oraz
dyscypliny naukowej albo artystycznej, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w zakresie nauk medycz-
nych i filologii obcych, także specjalności;

8) nazwę radyjednostki organizacyjnej, która podjęła uchwałę w sprarvie łradania stopnia doktora;

9) datę podjęcia uchwĄ w sprawie nadania §topnia doktora;

l0) imiona i nazrviska promotorów, o Ltórych mowa w § 2 ust. l i 2;

l l ) imiona i nazwiska recęnzęntów w przewodzie doktorskim;

12) aazllłę miejscowości i datę wydania dyplomu;

13 ) podpisy promotorów, o których mowa vr' § 2 ust. l i 2, a w przypadku braku możliwości ich ńożęnia - podpis kie-
rownikajednostki organizacyjnej, której rada podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora;

14) pieczęcie imięnne i podpisy przewodniczącego radyjedno§tki organizacyjnej, która podjęła uchwałę w sprawie nada-
nia stopnia doktora, oraz rektora, dyrekora ins§rtutu naukołvego Polskiej Akademii Nauk, dyrektora inĘtutu badaw-
czego albo międzynarodowego insĘtutu naukowego;

15) wytłoczoną na papierze pieezęć urzędową wl,dającego dlplom albo wydających dyplom - w przlpadku wspólnych
przewodów dokorskich;

t6) znak grńczny określony wprzepisach wydanych na podstawie art. lOust.4 ustawy zdnia 22grudnia 2015r.
oZintegrowatym Systemie Kwalifikacji {Dz"U. z2017r. pvz.986 i1475) dla kwalifikacji pełnej na poziomie
ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

§ 24. Osoba. której nadano stopień doktora habilitowanego, otrzymuje dyplom zawierający następujące elemelrry:

1) umieszczone wwidocmlłn miejscu gr:dło albo logo wydającego dlplom oraz informację o treści ,,Wydany rv Rzeczy-
pospolitej Polskiej";

2) nazwę wydającego dyplom oraz nazlvę jednostki arganizacyjnej szkoĘ wyższej;

3) wy,az,.dyplom";

4) imiona i nazwisko oraz datę i miejsce urodzęnia posiadącza dlplomu;

5) okręślenie osiągnięcia naukowego lub aĘstycznego;

6) nazwę nadanego stopnia doktora habilitowanego (doktor habilitowany nauk albo doktor habilitowany sztuki) ze
wskazaniem dziedziny nauki albo sztuki oraz dyscypliny naukowej albo artystycznej, a w uzasadnionych przypad-
kach, w szczególności w zakręsię nauk medycznych i filologii obcych, także specjalności;

7) nazwę rady jednostki organizaryjnej, która podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;

8) datę podjęcia uchwĄ w sprawie nadania stopnia doktora habilitor.vanego;

9) imiona i nazwiska recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym;

l0) nazwę miejscowości i datę wydania dyplomu;
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l l ) podpis przewodniczącego komisji habilitacyjnej , aw prrypadku braku możliwości jego złożenia * podpis sekretarza
komisji;

lż} pieczęcie imienne i podpisy przewodniczącego radyjednostki organiżacyjnej, która podj9ła uchrvałę rv sprawie nada-

nia stopnia doktora habilitowanego^ oraz rękfora, dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akadęmii Nauk, dyrektora
ins§ćutu badawczego albo międzynarodowego iłrsty,tutu naukowego, o którym mowa w art. ż9c ustawy;

13) wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową wydającego dyplom.

§ 25. l, Osobie, LtóĘ nadano stopień doklora albo doltora habilitowanego, wydaje się oryginał ijeden odpis dyplo-
muwjęzykupolskim, anajej pisemnywrriosek-takżejedenodpisdyplornuwtłumaczeniunajęzykangielskialbojęzyk
łaciński.

2. Osobię, której nadano stopień dolrtora w wyniku wspólnego przewodu doktorskiego, wydaje się odpowiedni dy-
plom, o którym mowa w art. 14a ust. 7 albo 8 ustawy, w język-u określonym rv porozumieniu, o który,rn molva \ry art. 14a
ust. 2 ustawy.

§ 26. l. W przypadku ulraty oryginału dyplomu osoba, której nadano stopień doktora albo dołlora habilitowanego,
może złoĘć w jednostce organizacyjnej, kórej rada podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia" wniosek o rvydanie
duplikaru dyplomu.

2. Duplikat dyplomu wydaje się na formularzu o treści identycmej zLreścią oryginafu dyplołnu.

3. Na duplikacie d;plomu umięszcza się nad tekstęm wyraz,,DUPLIKAT', a pad tekstem:

l) rry;'raz! ,,oryginał podpisali" oraz imiona i nazwiska osób, którę podpisĄ oryginał dyplomu. albo informację o nie-
czytelności ich podpisów;

2) datę rłydania duplikatu;

3) pieczęć urzędową wydającego duplikat;

4) podpis i pieczęć imienną kierownika jednostki organizacyjnej rydającej duplikat.

§ 27. l. Za wydanie oryginału dlplomu lłraz z odpisem w jęzryku polskim oraz odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język

angielski albo jgzyk łaciński pobiera się opłatę wwysokości nieprzekaczającej kosźów sporząózenia tych dokumentów,
nie wyższej jednak nź:

1) za dyplom wraz z odpisem w języku polskim - 12a ń;

2\ za odpis dyplomu rv tfumaczęniu na język angielski albo język łaciński - 80 zł.

2. Zaw"vóanie duplikatir dyplomu pobiera się opłatę o połowę :uqlższąniż zawdanie oryginału dyplomu.

§ 28. Uwierzytelnięłia dyplomów doktorskich i habilitaryjnyęh oraz ich duplikatów i odpisów, przeznaczonych do
obrotu prawnego zzagraticą, dokonuje się na wniosek ich posiadacza na podstawie rvykazów i wzorórv, o których mowa
w arL.29c ust. 2a ustawy.

§ 29. 1. W celu dokonania uwierzyelrrienia dokumenty, o których mowa w § 28, tłydane przez:

1) jednostki organizacyjrre szkół w.vższych - składa się w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;

2) insrytuty badarvczę * składa się w urzędzie obsługując;m ministra nadzorującego instytut badawczy;

3) instytuty naukowe Polskiej Ałademii Nauk oraz międzynarodowe insty,tuty naukowe, októrych mowa wart.Z9c
ust. l pkt 2 ustawy - składa się rv Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

2. Uwierzytelnienia dokonuj e się przez umieszczenie na dokumęncie, o którym mowa w § 28:

l) klauzuli uwierzrytelniającej zańerającej stwierdzenie auten§cmości podpisu i funkcji osoby podpisującej dokument
lub tożsamości pieczęci urzędowej jedno§tki organizacyjnej, którąjest opatrzony ten dokument;

2) podpisu osoby dokonującej uwierzytęlniąria dokumentu;

3) pieczęci urzędowej Narodowej Agencji \Symiany Akademickiej, urzędu obsługującego ministra nadzorującego ins§-
tut badawczy albo Polskiej Akademii Nauk;

4} nazrły miejscowości i daty dokonania uwierz}telrrienia.
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§ 30. l . Za uwierz,ytelnienie dokumęntu, o którym mowa w § 28, pobiera się opłatę w wysokości l9 zł.

2, Opłatę, o której mowa }y ust. l, wno§i się, w przypadkrł dokumęntów wydanych przez:

1) jednostki organizacyjne szkół wyższyclr - na rachunek bankowy Narodorłej Agencji Wymiany Akademickiej:

2} inst5,tuty badalvcze - na rachunek baŃowy urzędu obsługującego ministra nadzorującego insĘrtut badawczy;

3) irrstytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz międrynarodoi\ę instytuty naukowe, októrych mowa w art ż9c
ust. 1 pkt 2 ustawy - na rachunek bankowy Kancęlarii Polskiej Akademii Nauk.

Rozdział 5

Przepis przejściowy i przepis końcolT

§ 31. 1 , Dyplomy doklorskie i habilitacyjne oraz ich duplikaly rvydane przez jednostki orgarrizacyjnę szkół wyżsrych,
ńożone do minislra nadzorującego szkołę w,ższą i nięuwierzytelnione przed dniem wejścia w Ęcie rozporządzenia. mini-
ster ten niezwłocznie prznkazuje Ęrektorowi Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

2, OplaĘ za uwierzytelnienię dokumenfu, o którym mowa w ust, 1, wniesione tla rach,unek bankorty urzędu obsługu-
jącego ministra nadzoĄącego szkołę wyższą, urząd ten niezwłocmie przekaląe na rachunek bankoły Narodowęj Agen-
cj i Wymiany Akademickiej

3. Minister nadzorujący szkołę rłyższą zaluiadamia wnioskodawcę o dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1

lub 2.

§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l lutego 20l8 r.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin

') Ninie;sze rozporząózenie b14o popruedzone rczporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdnia 26 r,rT zeŚnia 2016 r,

w spralvie szczegołorvego trybu i rvarunkólv przeprolvadzania czynności rv pnel',odzie dol,torskim, rv postępo-waniu habilitacYjnYm

olaz $, po§tępolvaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 1 586 otaz z 2017 r. poz. 271), które traci moc z dnięm 1 lutego 20l 8 r.

zgodnie z ań. 52 pkt ? ustawy z dnia7 lipca 2017 r. o Narodo,tł,ej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530).
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Załącznik nr l

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNTAJOMOŚC NOWOZYTNEGO ĘZYKA OBCECO

l. Cerry*fikat potwierdzający znajomość języka obcego wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej
rv wyriku łingwistycznego postępo\łania sprarł,dzającego.

2. CerĘfikaĘ potńerdzające znajomość języków obcych co najrrrniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości ję-

zykowej według ,.Common European Franręrvork of Ręference for Larrguages: learning, teaching, as§e§sment (CEFR) -
Europejski system opisu ksżałcenia językowego: uczęnie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)":

1) ceĘfikaty wydane przez ins§tucje stowarzry§zonę w Association of Language Tęsters in Europe (ALTE) - poziomy

ALTE Level3 (B2), ALTE Levęi 4 (Cl), ALTE Level 5 tC}), w szczególności:

a) First Certificate irr English (FCE), Certificatę in Advanced English (CAE), Cęrtificate of Proficiency in English
(CPE), Business English Cęńificate (BEC) Vantagę - co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC)
Higlrer, Certificate in Englislr for Intenrational Business and Trade (CEIBT).

b_} Diplóme d'Etude en Langue Frangaise (DELF) (B2), Diptóme Approfondi de Langue Frangaise (DALF) {C1),
Diplóme Approfondi de Langue Frangaise (DALF) (C2); Test de Connaissance du Frangais (TCF). poziomy 4

(B2), 5 (Cl},6 (C2); Diplónre de Langue Frłręaise (Dt) (B2). Diplóme Superieur Langue et Cllture Franęaises

{DSLCF), Diplóme Supćrieur d'Etudes Frangaises Modęmes (DS) (C1), Diplóme dę Hautes Ezudęs Frangaises

(DHEĘ (C2),

c) Test Dęutsch als Fremdsprache (TestDaF) ; Zertifikat Dęutsch flir den Beruf (ZDfB) {B2), Goethe-Zęrti{tkat B2,
Goeńe-Zertifikat C1, Zernrale Mittelstufenpriifung (ZUP) (C1), Gaethę-Zęrti{tkat Cl (Zeatrale Mit-
telstufenpriifunc) (ZMP), Zentralę Oberstufenprtifung (ZOP) (C2), Goethe-Zę*ifikat C2 (Zentrale Ober-

stufenpr§fung) (ZOP), Kleines Deutsclres Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Dęutsches Sprachdiplom (GDS)

(C2), Goethe-Zertiltkat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS),

d) Cęrtificato di Conoscenza della Lingua italiana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana

CEL1 4 (C1), Ceńificato di Conoscenza della Lingua ltaliana CEL{ 5 (C2); Cerlificato ltaliano Commerciale

CIC A (C1).

e) Los Diplomas de Espafiol como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Espańol Nivel 82 (Intermedio),

§l Diploma de Espadol Nivel C1, El Diploma de EspaflolNivel C2 (Superior),

0 Diploma Intermćdio de Porluguós Lingua Estrangeira {DIPLE) (B2), Diploma Avangado de Portugu€s Lingua

Estrangeira (DAPLE) (Cl), Diplonra {Jniversitńrio de Portugućs Lingua Estrangeira (DUPLE} (C2)"

c) Nederlands als Vreęmde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) - Profiel Professionęle Taalvaardigheid

(ppT) (B2),ryrofile Professional Language Proficiency (PPT) (B2). Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs

(pTHo) (B2)1Profile Language Proficiency Higher §ducation (PTHO) (B2), Profiel Academische Taalvazr-

digheid (PAT) {Cl)/Profile Academic Language Proficiency (PAT) {Cl); Nędęrlands als Tweede Taal II

(NTZ-II) {B2),Dutch as a Second Language It (1$2-rr) G2),

h) Prgve i Dansk 3 (B2), Studieproven {Cl),

i) CeĄńkat zrrajomości sęzyka słoweńskiego na poziomie średniozaawansowanymiCertificate of Slovene on the

Intermediate Level {B2), CeĘfikat majomości języka słoweliskiego na poziomie ząawansolyanym/Certificate of
§lovenę on the Advanced Level (C1);

2) ceĘfika§ następujących instytucji:

a) Educational Testing Service (ETS) - w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language

(T§EFL) - co najmniej 87pktwwersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as aForeign Language

(T9EFL) * co najmniej l80 pkt w wersji Computer-Based Tęst (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test

of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 51 0 pkt w wersji Pa,
per-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej

50 pkt z Test of Spoken §nglish (TSE); Test of English for Internatiogal Communication (TOEIC) - co najmniej

700 pkt; Test de Frarrgais Internatiorral (TFI) - co najrnniej 605 pkt,

b) European Consorlium for the Certificate of Attainmeff in Modern Languages (ECL),



Dziennik ustaw -ll_ Poz.261

c) Cify & Guilds, Cify & Guilds Pitman Quali{ications, Pitman Qualifications Institutę - w szczególności certy-
fikaty; English for Speakers of Othęr Languages (ESOL) * First Class Pass at Intęrmędiate Level, Higher Inter-
mediate Lęvęl, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - poziom
,.Communicator", poziom ,,Exper1", poziom ,,Mastery"; City & Guilds Levęl 1 Cęrtificate in ESOL Intemationąl
(reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/176512; CiĘ & Guilds Level 2 Cęrtificate in ESOL In-
terrrational (reading, writing and listening) Expert (,Cl} 50011'76614; CiĘ & Guilds Level 3 Certificate in ESOL
Intęmational (reading, writing and listening) Mastery tC2) 50011767/ó; Spoken English Test (SET) for Businęss

- Stage B poziom ,,Communicator", Stage C poziom ,"Expeń", Stage C poziom ,,Mastery"; English for Businęss
Communications @BC) * Level 2, Level 3; English for Office Skilłs (§OS) - Level 2,

d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pęarson Language Assessments - w szczególności certyfikaty: London Tests
of English, Level 3 (Edexcel Levęl 1 Cęrtificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4
(Edexcel Lęvel 2 Cęrtificate in ESOL lrrlernational); London Tests of English, Lęvel 5 (Edęxcel Level 3 Certifi-
cate in ESOL International),

e) Education Development Intęmational (EDl), London Chambęr of Commerce and Industry Examinations Board -
w szczególności certyfikaĘ: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - English for
Business Levęl 2, English for Business Level 3, Fnglish for Businęss Level 4; London Chamber of Commerce
and Industry Examinations (LCCD - Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London
Chambęr of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - English for Tourism Level 2 - poziom ,,Pass with
Credit". poziom ..Pass with Distinction",

n University clf Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia - w szczególności certy-
fikaty: International English Language Testing Sy§ten IELTS - porłyżej 6 pkt,

g) Chambre de commerce ęt d'induslrie de Paris {CCIP) - w szczególności certyfikafy: Diplóme de Frangais des Af-
faires ler degrć (DFA l) (B2), Dipldme de Frangais Professionnel (DFP) Affaires 82, Diplóme de Frangais des
Daffairęs 2ćme degrć (DFA 2) (Cl), Diplóme de Franęais Profęssionnęl (DFP) Affaires C1,

h) Goęthę-Institut, Dęutscher Industrie und Harrdelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Cetrtręn (CDC) -
w szczególności certyfikat Prtifung Wińschafudeutsch International (PWD) (Cl },

i) Kultusministerkonferenz (KMK) - w szczególności ceĘfikat Deutsches Sprachdiplom II der Kultusministerkon-
ferenz der Liindet - KMK (B2lC l ),

j) Óstęrręich Institut, Prtifungszentren des Ósterreichischen Sprachdiploms fiir Deutsch (ÓSD) - w szczególności
ceĘfikaty: Ósterreichisches Sprachdip|om fiir Deutsch als Fremdsprache 1ÓSO1 - 82 Mittelstufę Dęutsch, Mit-
telstufe Dęutsch (Cl), Cl Obęrstufe, Wirtschaftssprache Deutsch (C2),

k) HochschulręktorenkołrferenzGRK),

l) Societż Dante Alighieri - w szczególności ceńyfikaty: PLIDA 82, PLIDA Cl, PLIDA C2.

m) Universilż degli Studi Roma Trę - rv szczególności ceĘfika§: rnt.It {B2), IT (C2),

n) Universitż per Stranieri di Siena - wszczególności certyfikaty: Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera
CILS Due B2, Cęrtificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Tre Cl, Certificazione d'Italiano come Lin-
gua Straniera CILS Quattro C2,

o) Państwowy InsĘtut Języka Rosyjskiego inr. A. S. Puszkina,

p) lnstitutę for Romanian Language, tlre Romanian Ministry of Educatiorr, Resęąrch and lnnovation.

q) Univerzita Karlova v Praze,

r) Univerzita Komenskćho v Bratislave; Filozofickó fąkulta Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenćinu
ako cudzijazyk,

s) Univerzita Komęnskóho v Bratislave; Centrum d'alśieho vzdel6vania:, Ustav jazykovej aodbornej pripraly zah-
rwtićnych śtudentłrv,

t) Rada Koordynacyjna do spraw CeĘfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego;

telc GmbH,'WBT Weiterbildungs-Testsy§temę GmbH - rvszczególności certyfikaĘ: B2 Cęńificate in English *
advantage, B2 Cęrtificate in English for Business Purposes - advantage, Certificate in English for Technical Purposes
(B2), telc English 82, telc English 82 Business, telc English 82 Technical, telc English Cl; Ce*ificat Supćrieur de
Franęais (B2), telc FranEais B21' Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zęrtiflkat Deutsch fiir den Beruf (B2) (t§lc Deut§ch 82
Beruf), tęlc Deutsch 82, telc Dęutsch C1; Certificado de Espafiol para Relaciones Profęsionates {B2), teic Espa-
flol B2; Certificato Superiore d'Italiano (B2), telc ltaliano 82; telc Pyccxrłfi asrrr 82,

3)
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3. The Offlce of Chinese Language Council International: Hanyu Slruiping Kaoshi (HSK) - poziom HSK (Advance).

4, Japan Educational Exchanges and Servicęs, The Japan Foundation: Japanese Language Proficisncy Cęrtificate -
poziom l (Advance),

5. Dyplomy ukończenia:

1) studiów wyższych w zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanejl

2\ naucąycielskiego kolegiumjęzykówobcych;

3) Krajowej SzkoĘ Administraeji Publicznej.

6. Wydany za granicą dokumęnt potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego albo stopnia lub tytufu
w zakresie sżuki - uzraje się język wykładowy instytucji prowadzącej ksźałcenie.

7. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wy-ższyclr lub studiów podyplomowych za granicą lub w Rzeczy-
pospolitej Polskiej -uznaje się język wykładowy, jeżeli jęąlkiem wykładowym byłwyłączniejęzyk obcy,

8. Wydany za granicą dokument umarry za równoważlry śrviadęcfwu dojrzałości - uznaje się język wykładowy.

9. Dyplom Matury Międzynarodowej (Internationąl B acialaureate Diploma).

l0. Dyplom Mafury Europejskiej (European Baccalaureate).

11. Zaświadczenie o zdanym egzaminie re§ońowym w:

l ) Ministerstwie Sptavł Zagranicznych;

2) txzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie WspóĘracy Gospodarczej

zZagranicą, Ministęrstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicmego i Gospodarki Morskiej;

3) Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333, poziom 4444 według STANAG ó001.

12, Wydane przezKrajawą Szkołę Administracji Publicanej świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wy-

sokim stanowisku państwowym.

13,Dokument potrvierdzający lYpis na listę tfumaczy przysięgĘclr wRzeczypospolitęj Polskiej lub dokument po-

*ierdzający posiadanie uprawnień tłtlmacza przysięgłego winnym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony §molły o Europejskim Obszarzę Gospo-
darcr1yrr', lub w Konfederacji Szwajcarskiej.
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Zalączniknr 2

WZÓR

ANKIETA OCENY OSIĄGNIĘC NAUKOWYCH LUB ARTYSTYCZNIYCH OSOBY ł'BIEGAJĄCEJ SIĘ
O NADAME TYTUŁU PROFESORA

A. INFORMACJE O OSIĄGNĘCIACH I DOROBKU NAUKOWYM ALBO ARTYSTYCZNryM

[, Informacjao osiągnięciach i dorobku naukowym

l, Wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międrynarodowych:
l)
?)

ż. Wykłz autorskich monografii:
|\
)]

3. lVykaz współautorskich publikacji naukorryych iudziń w opracowaniach zbiorowych:
1)

)\

4.
l]

Członkostwo w redakcjach naukowych

)l

11. Informacja o aktywności naukowej albo aĘstycmej

1, Aktywność naukorła:

l ) informacje o wystąpieniach na krajowych i międrynarodowych konferencjach naukowych:
r\

)

ż)
a\

członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukołych §zasopism

h,|

3) wykaz zrealizowanych pĄektów badawczych krajołvych, europejskich i innych międzynarodo,wych
a\

h\

4) informacje o kierowarriu zespołami badawczymi realizującymi projekt} finansowane w drodze kon-
kursów krajowych i zagranicmy ch:

a)

h)

2, Aktywność artystyczna:

l) wykaz publicmych realizaili dzieł aĘstycznych:

\
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ż) wykaz publikacji utworów lub dzieł artys§czrych
e\

h\

3) wykaz pubtikacji współautorskiclr utworów lub dzieł artysfycznych:
ą\

\

III. Informacja o wspóĘracy zotoczetiem §połecznym i gospodarczym

1) w obszarach wiedzy: nauki ścisłę, nauki techniczne, nauki przyrodnicze, narrki rolnicze, Ieśne i wete-

rynaryjne, nauki medyczne i rrauki o zdrorviu oraz nauki o kulturze ttzycznĄ:

a) dorobek technologiczny i rvspółpraca z sektorem gospodarczym

b) prawa własności przernysłowej lub prawa do ochrony wyhodowanych albo odkrytych i w;prowadzo-
rrych odmian roślin, uzryskane w kraju lub za granicą:

c) wdrożenia technologii, konstrukcji, procesów, rozwiązń oraz procedur

d) ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców:

e) udziaĘ lub akcje objęte lub nabyte w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do rrydrozęnia

wyników badan naukowych, prac rozrłojowych lub know-how związanych z qłni wynikami:

0 udział w zespołach eksperckich i konkursowych

2) w obszarach wiedzy nauki społeczre i nauki humanis§czne:

a) ekspertyzy i inne opracowania wykonanę na zamówięnie ins§.tucji publicznych |ub przedsiębiorców:

b) pełnione funkcje zarządcze w spółkach prowadzących działalność badawczo-rozwojową, instytucjach

finansowych, kancelariach prawniczycĘ placówkach prowadzących działalność w zakręsie wsparcia
psychologiczno-tsrapeutycznego albo w podmiotach o charakterze publicznym:

c) udział vr,zespołach eksperckich i konkursowych:
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3) rv obszarze wiedzy szfuka:

a) pĄekty zręalizowane we wspóĘracy ze środowiskami pozaaĘsfycmymi:

b) prawa własności przemysłowej uzyskanę w kraju lub za granicą|do$czy sztuk projektowych);

c) ekspeĄzy i inne opracowania wykona§e w sz;zęEólności na zamówięnie instytucji publicznych lub
przedsiębiorców:

d) udziń wzespołach eksperckich i konkursowych:

IV. Informacja o wspóĘracy międzynarodowej

1) we wszystkich obszarach wiedry. zwyłączeniem obszaru wiedzy sztuka:

a) staże zagranicme (wraz z określeniem czasu ich trwania);

b) udział w ocenię pĄektów międzynarodowych

c) recenzowanie prac publikowanych w czasopismach międzynarodorvych posiadających współcry"rmik
lvpływu impact factor:

d) członkostwo w międzrynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach będących zgodnie z postano*

wieniami ich stafutów tolvarzy§t\łami naukow}.rni :

e) udział w międzynarodowych zespołach eksperckich

0 u§zestnicfwo w programach europejskich i innych międzrvnarodowych:

g) udział w międ4,narodowych zespołach badawczych:
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2) w obszarze wiedzy sźuka:

a) sluże zagranicme (wraz z określeniem czasu ich trwania):

b) udział w międzynarodowych wydarzeniach arfystycmych

c) uczestnictwo w projektach lub programach europejskich i innych międzynarodowych:

d} członkostwo w międzynarodowych organizacjach arĘsĘcznych:

V, lnformacja o osiągnięciach i dorobku dydaktycznym i popularyzatorskim

1. Przeprowadzone lub prowadzone wykłady i seminaria naukolvę:
l'|
,\

2. Opieka naukowa nad doktorantami i osobami ubiegającymi się o nadani€ stopnia dokora (w charak-
terze promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego), z podaniem tytułów rozpraw

doktorskich:
l\
,)\

3. Publikacje i prace o charaktęrze popularnonaukowym:
l\
,\

4. Prrygotowane materiĄ do ełeamirrgu
1\

?)

5. Aktyrrny udział rv imprezach popularyzujących naukę, kulfurę oraz sfiukę
ł)
?\

vI. Informacja oatrąlma&ych nagrodach graz wyróżrieniach za osiągnięcia rraukowe, dydakfyczne
i aĘ-styczne

I

)

B. INFORMACJA O NAJWAZNIEJSZYM OSIĄGNIĘCru NAUKOWYM ALBO ARTYSTYCZ§m\4

{podpis osoby ubiegającej się o nadanie §tufu profesora)


