
 

Załącznik do Uchwały Nr 28 /2021  

Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse 

UWM w Olsztynie z dnia 22.09.2021 r.  

 

Procedura przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse 

 
Na podstawie 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 z 2003 r.); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz Uchwały Nr 24 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku zmieniającej uchwałę 

Nr 553 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września  2019 roku wprowadzającej 

procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (ze zm.); Uchwały nr 8 z dnia 

18.12.2019 r. Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse UWM w Olsztynie w sprawie Regulaminu Rady 

Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). 

 

§ 1 

1. Kolokwium habilitacyjne przeprowadza komisja habilitacyjna niezwłocznie po wpłynięciu 

wszystkich recenzji. 

2. Jednostka umożliwia udział w kolokwium habilitacyjnym członkom komisji habilitacyjnej 

i Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse UWM w Olsztynie. 

 

§ 2 

1. Przebieg kolokwium habilitacyjnego: 

a) otwarcie kolokwium habilitacyjnego przez przewodniczącego komisji habilitacyjnej; 

b) rozmowa z habilitantem mająca na celu zweryfikowanie poziomu naukowego kandydata 

do stopnia doktora habilitowanego i jego osiągnięć naukowych – część jawna; 

c) dyskusja członków komisji habilitacyjnej dotycząca osiągnięć naukowych habilitanta – część 

niejawna; 

d) zamknięcie kolokwium przez przewodniczącego komisji habilitacyjnej.  

2. W czasie rozmowy z habilitantem każdy z członków komisji habilitacyjnej oraz członków 

Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse UWM w Olsztynie jest uprawniony do 

zadawania pytań kandydatowi do stopnia doktora habilitowanego dotyczących 

przedstawionych osiągnięć naukowych. 

3. W dyskusji dotyczącej osiągnięć naukowych habilitanta udział biorą wyłącznie członkowie 

komisji habilitacyjnej. 

§ 3 

1. Kolokwium może być przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zapewniających w szczególności: 

a) wizję i fonię, 

b) transmisję kolokwium w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

c) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy kolokwium 

mogą wypowiadać się w czasie jego trwania z zachowaniem niezbędnych zasad 

bezpieczeństwa. 



2. Kolokwium habilitacyjne jest protokołowane przez sekretarza komisji habilitacyjnej. 

 

§ 4 

Bezpośrednio po zakończeniu kolokwium odbywa się posiedzenie komisji habilitacyjnej, 

na którym przeprowadza się dyskusję i podejmuje uchwałę zawierającą opinię odnośnie 

nadania, albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.  

 


