
 
 
 
 

 
Uchwała Nr 56 

Rady Wydziału Teologii 
Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 10 stycznia 2013 r. 
 
W sprawie:  szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach o nadanie tytułu  
                             profesora 
 
Działając na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 25-32 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 późn. zm.),  
§ 19-23 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie 
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich,  
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 
1200); § 1-5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 
wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie 
doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 206, 
poz. 1219); § 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia 
promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz 
postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Poz. 990); oraz § 23 ust. 3 pkt. 9 Statutu Uniwersytetu 
Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie (Uchwała Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego  
w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie statutu Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego  
w Olsztynie z późn. zm.), postanawia się, co następuje: 
 

R o z d z i a ł   1 
Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora 

 
§ 1 

Postępowanie o nadanie tytułu profesora przeprowadzają rady jednostek organizacyjnych posiadających 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie danej dziedziny nauki,  
na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie tytułu. 

 
§ 2 

1. Tytuł profesora może byd nadany osobie, która uzyskała stopieo doktora habilitowanego oraz: 
1) ma osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu 

habilitacyjnym; 
2) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty 

finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych; 
3) posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej trzy razy w charakterze 

promotora lub promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, w tym co najmniej raz  
w charakterze promotora, oraz co najmniej dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie 
doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym; 

4) odbyła staże naukowe i prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym 
zagranicznych. 

2. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (dalej „Centralna Komisja”) może, w szczególnych 
przypadkach, na wniosek rady właściwej jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienie  
do nadawania stopnia doktora habilitowanego dopuścid do wszczęcia postępowania o nadanie 
tytułu profesora osobę, która uzyskała stopieo doktora i posiada wybitne osiągnięcia naukowe. 
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§ 3 
1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedstawia dziekanowi  wniosek o nadanie tytułu 

profesora. 
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza: 

1) oryginały albo poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie  
o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów stwierdzających posiadanie stopni doktora  
i doktora habilitowanego; 

2) autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe, informację o osiągnięciach w zakresie opieki 
naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym o ukooczonych przewodach doktorskich, w których 
osoba ta pełniła funkcję promotora lub promotora pomocniczego, oraz o działalności 
popularyzującej naukę, w języku polskim i angielskim; 

3) ankietę oceny osiągnięd naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,  
ze wskazaniem, które z tych osiągnięd uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru 
określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności  
w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 
tytułu profesora, w języku polskim i angielskim. 

3. Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej 
 i w formie papierowej.  

 
§ 4 

Po dokonaniu oceny formalnej wniosku osobie ubiegającej się o nadanie tytułu profesora zwraca się 
oryginały dokumentów, o których mowa w  §  3 ust. 2 pkt 1. 
 

R o z d z i a ł   2 
Postępowanie o nadanie tytułu profesora 

 
§ 5 

1. Rada wydziału podejmuje uchwały w przedmiocie: 
1) wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora; 
2) wyznaczenia co najmniej dziesięciu kandydatów na recenzentów, spośród osób zatrudnionych  

w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba 
ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej 
przeprowadzającej postępowanie. 

2. Rada wydziału przekazuje Centralnej Komisji uchwały, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 wraz z listą 
kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, w formie elektronicznej. 

 
§ 6 

Centralna Komisja powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób 
zaproponowanych przez radę jednostki organizacyjnej lub spośród innych osób. 
 

§ 7 
Recenzentem w postępowaniu o nadanie tytułu profesora może byd osoba posiadająca tytuł profesora  
w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki lub osoba posiadająca stopieo doktora zatrudniona 
przez co najmniej pięd lat w zagranicznej szkole wyższej lub instytucji naukowej na stanowisku 
profesora, która przez okres co najmniej pięciu lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym, była 
promotorem co najmniej dwóch osób, które uzyskały stopieo doktora oraz posiada znaczny dorobek 
naukowy. 
 

§ 8 
Dziekan, po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o powołaniu pięciu recenzentów, 
niezwłocznie zleca im sporządzenie, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące, recenzji zawierających 
szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora spełnia wymagania 
określone w § 2 oraz stanowisko recenzenta w sprawie nadania albo odmowy nadania tytułu profesora. 
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§ 9 
Centralna Komisja niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
Centralnej Komisji: 

1) uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora; 
2) listę recenzentów; 
3) recenzje. 

 
§ 10 

1. Rada wydziału, po zapoznaniu się z recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie poparcia albo 
odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. 

2. W posiedzeniu rady wydziału,  na którym ma byd rozpatrywana sprawa poparcia wniosku o nadanie 
tytułu profesora, mogą uczestniczyd recenzenci, na zaproszenie przewodniczącego rady wydziału. 

3. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie 
internetowej wydziału oraz Centralnej Komisji. 

 
§ 11 

Rada wydziału po podjęciu uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora przesyła go wraz  
z aktami postępowania, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały, do Centralnej Komisji. 
 

§ 12 
Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo o odmowie przedstawienia kandydata  
do tytułu profesora w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały. 
 

§ 13 
Centralna Komisja, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu, 
składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytułu profesora. 
 

§ 14 
1. W przypadku podjęcia uchwały o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora, rada 

wydziału lub osoba ubiegająca się o nadanie tytułu może, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia 
jej rozstrzygnięcia, wystąpid do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2. Centralna Komisja rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia jego 
doręczenia. 

3. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, mogą brad udział recenzenci powołani w przewodzie  
o nadanie tytułu profesora. 

 
§ 15 

Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji. 
 

R o z d z i a ł   3 
Postanowienia koocowe 

 
§ 16 

1. Uchwały, o której mowa w § 5 ust. 1 i  § 10 ust. 1 podejmowane są w głosowaniu tajnym i zapadają 
bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób 
uprawnionych do głosowania. 

2. Do głosowania, o którym mowa w ust. 1, uprawnieni są członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł 
naukowy profesora lub stopieo naukowy doktora habilitowanego. 

 
§ 17 

1. Osobom opracowującym recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora 
zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, jest jej opracowanie, zgodnie  
z umową zawartą z Wydziałem Teologii UWM w Olsztynie. 
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§ 18 
1. Wynagrodzenia, o których mowa w § 17, wypłaca Wydział Teologii UWM w Olsztynie. 
2. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora nie jest pracownikiem Wydziału 

Teologii UWM w Olsztynie, obowiązek wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przejmuje 
jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie tytułu profesora lub bezpośrednio ta osoba, 
na zasadach określonych w umowie zawartej z Wydziałem Teologii UWM w Olsztynie. 

 
§ 19 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
2. W okresie do 30 września 2013 r., na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie  tytułu profesora, 

mogą byd prowadzone postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów 
dotychczasowych albo na podstawie przepisów art. 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), 
w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą. 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału Teologii 
Dziekan 

     Ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM 
 
 
 
 

Załącznik 

 
WZÓR 

 
ANKIETA OCENY OSIĄGNIĘD NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH 

KANDYDATA DO TYTUŁU PROFESORA 
 
I. INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH I DOROBKU 
 

1. Informacja o osiągnięciach i dorobku naukowym: 
1) wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych; 
2) wykaz autorskich monografii; 
3) wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych; 
4) członkostwo w redakcjach naukowych. 
Wykaz publikacji należy sporządzid ze wskazaniem wskaźnika impact factor publikacji, liczby 
cytowao publikacjii indeksu Hirscha. 

 
2. Informacja o aktywności naukowej 

we wszystkich obszarach wiedzy, z wyłączeniem obszaru wiedzy sztuka: 
1) informacje o udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, 
2) członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism, 
3) wykaz zrealizowanych projektów naukowo-badawczych krajowych, europejskich i innych 

międzynarodowych, 
4) informacje o kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane  

w drodze konkursów krajowych i zagranicznych. 
 

3. Informacja o współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym 
w obszarach wiedzy nauk społecznych i nauk humanistycznych: 
1) dorobek ekspercki, 
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2) ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych lub 
przedsiębiorców, 

3) pełnione funkcje zarządcze w spółkach prowadzących działalnośd badawczo-rozwojową, 
instytucjach finansowych, kancelariach prawniczych, placówkach terapeutycznych i innych 
organizacjach o charakterze publicznym, 

4) udział w zespołach eksperckich i konkursowych. 
 

4. Informacja o współpracy międzynarodowej 
we wszystkich obszarach wiedzy, z wyłączeniem obszaru wiedzy sztuka: 
1) staże zagraniczne, 
2) udział w ocenie projektów międzynarodowych, 
3) recenzowanie prac publikowanych w czasopismach międzynarodowych ze wskaźnikiem 

impact factor, 
4) członkostwo w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych, 
5) udział w międzynarodowych zespołach eksperckich, 
6) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych, 
7) udział w międzynarodowych zespołach badawczych. 

 
5. Informacja o osiągnięciach i dorobku dydaktycznym i popularyzatorskim: 

1) prowadzone wykłady i seminaria naukowe; 
2) opieka naukowa nad doktorantami i osobami ubiegającymi się o nadanie stopnia doktora  

(w charakterze promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego), z podaniem 
tytułów rozpraw doktorskich; 

3) artykuły i prace o charakterze popularnonaukowym; 
4) przygotowane materiały do e-learningu; 
5) aktywny udział w imprezach popularyzujących naukę, kulturę oraz sztukę. 
 

6. Informacja o otrzymanych nagrodach oraz wyróżnieniach naukowych, dydaktycznych  
i artystycznych 
 
 

II. INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYM OSIĄGNIĘCIU NAUKOWYM LUB ARTYSTYCZNYM 
 
 


