Uchwała nr 45/2020/2021
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 368/2019/2020
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 28 października 2019 r.
dotyczącej sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) Senat postanawia, co następuje:
§1
W uchwale nr 368/2019/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:
1) w § 2:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku osiągnięć wieloautorskich kandydat załącza do wniosku
o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oświadczenie
kandydata oraz współautorów wskazujące na ich merytoryczny wkład w powstanie
osiągnięcia wieloautorskiego. Określenie wkładu każdego autora, w tym kandydata,
powinno umożliwiać ocenę jego udziału i roli w powstaniu osiągnięcia.”;
b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie
oświadczeń współautorów, o których mowa w ust. 3, kandydat składa wyjaśnienie
przyczyn niezłożenia oświadczeń.”;
2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
kończą się uchwałami rady naukowej dyscypliny w przedmiocie:
1) wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania;
2) powołania komisji habilitacyjnej;
3) nadania stopnia doktora habilitowanego.”;
3) w § 8 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Posiedzenie komisji habilitacyjnej może być przeprowadzone z wykorzystaniem
technologii informatycznych zapewniających kontrolę jego przebiegu, transmisję
posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami oraz umożliwiających
zapewnienie tajności głosowania w sytuacji, gdy głosowanie jest przeprowadzane
w takim trybie. Decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia z wykorzystaniem
technologii informatycznych podejmuje przewodniczący komisji. Decyzja może
dotyczyć wszystkich lub niektórych osób uczestniczących w posiedzeniu.
7.
Uchwałę podjętą w trybie określonym w ust. 6 podpisuje przewodniczący komisji
habilitacyjnej oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu w sposób bezpośredni.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:

2.

3.

4.
5.

1) w przypadku kandydata zatrudnionego w Uniwersytecie na stanowisku
nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego – ponosi Uniwersytet;
2) w przypadku kandydata zatrudnionego na stanowisku nauczyciela
akademickiego albo pracownika naukowego w innym podmiocie niż Uniwersytet
– ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut Polskiej Akademii Nauk, instytut
badawczy lub instytut międzynarodowy;
3) w przypadku pozostałych kandydatów – ponosi kandydat.
Wysokość opłaty za postępowanie oraz sposób jej wnoszenia ustala się w umowie
zawieranej przez Uniwersytet z:
1) podmiotem zatrudniającym – w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2;
2) z kandydatem – w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3,
z uwzględnieniem kosztów postępowania, w tym wynagrodzenia członków komisji
habilitacyjnej oraz kosztów pośrednich na pokrycie innych kosztów związanych
z postępowaniem, w tym kosztów delegacji oraz kosztów obsługi administracyjnej.
Ostateczną wysokość opłaty za postępowanie ustala rektor po podjęciu uchwały
określonej w § 9 ust. 1, uwzględniając zasady określone w obowiązujących
przepisach oraz w ustawie.
Rektor w drodze zarządzenia określa wzór umowy wskazanej w ust. 2.
Rektor w szczególnie uzasadnionych przypadkach może kandydata określonego
w ust. 1 pkt 3 zwolnić z opłaty za postępowanie w całości, w części albo rozłożyć
opłatę na raty.”.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym § 1 pkt 3 uchwały wchodzi w życie
z mocą od dnia 1 października 2020 r.

REKTOR
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

