POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO
1. Złożenie przez Habilitanta wniosku o wszczęcie postępowania do UMCS za pośrednictwem Rady
Doskonałości Naukowej zgodnie z Regulaminem przeprowadzania postępowań w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
2. Przekazanie przez Radę Doskonałości Naukowej wniosku do UMCS w terminie 4 tygodni od dnia
jego otrzymania;
3. Złożenie przez Kandydata oświadczenia o zobowiązaniu się do pokrycia pełnych kosztów
postępowania (dla osób spoza Instytutu Nauk Chemicznych);
4. Podjęcie uchwały o wyrażeniu bądź nie zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego przez Radę Naukową Instytutu w terminie 4 tygodni
od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niewyrażenia zgody należy zwrócić wniosek do Rady
Doskonałości Naukowej wraz z uchwałą odmowną;
5. Przekazanie przez Radę Doskonałości Naukowej do UMCS wyznaczonych 4 osób wchodzących
w skład 7 – osobowej komisji habilitacyjnej (przewodniczącego i 3 recenzentów) w terminie 12
tygodni od dnia otrzymania wniosku;
6. Wyznaczenie przez Radę Naukową Instytutu w drodze postanowienia 3 osób wchodzących w skład
7 – osobowej komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza i członka komisji) w terminie 6 tygodni
od dnia otrzymania informacji. Osoba proponowana na sekretarza weryfikuje kandydatów
na recenzentów;
7. Podjęcie przez komisję habilitacyjną w głosowaniu jawnym uchwały zawierającej opinię
(uzasadnienie) w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (na wniosek habilitanta komisja
habilitacyjna podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym) w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania
recenzji. Opinia komisji habilitacyjnej nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej 2 recenzje
są negatywne;
8. Nadanie albo odmowa nadania przez Radę Naukową Instytutu stopnia doktora habilitowanego
w drodze decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania uchwały Komisji
habilitacyjnej. Jeżeli opinia Komisji habilitacyjnej jest negatywna Rada Naukowa Instytutu
obligatoryjnie odmawia nadania stopnia doktora habilitowanego. W sprawie głosują samodzielni
członkowie Rady Naukowej. Uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
9. W przypadku odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego złożenie przez habilitanta
odwołania do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem Rady Naukowej Instytutu w ciągu
30 dni od dnia doręczenia decyzji;
10. Wniesienie opłaty przez habilitanta niebędącego nauczycielem akademickim zatrudnionym
w UMCS za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

