
 

 

Uchwała Nr  280/19 

Senatu Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 9 października 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę Senatu Nr 263/19 

w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań  

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej 

 

Na podstawie art. 221 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668; ze zm.) w związku z art. 179 ustawy z dnia  3 lipca 

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. 2018 r. poz. 1669; ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Senatu Nr 263/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu 

przeprowadzania postępowań  w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice 

Świętokrzyskiej wprowadza się następujące zmiany: 

 

W § 21 po ustępie 1 dodaje się ustępy 2 – 6 w brzmieniu: 

 

„2. Wszczęte i niezakończone przed dniem 30 września 2019 r. postępowania w sprawie 

nadawania stopnia doktora habilitowanego prowadzi się na podstawie przepisów 

dotychczasowych z tym, że czynności w  kolejnych krokach w procesie promocyjnym podejmuje 

komisja awansu naukowego, powołana przez Senat w odpowiadającej stopniu doktora 

habilitowanego dyscyplinie naukowej. 

3. Wydziałowa dokumentacja postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

przekazywana jest przewodniczącemu komisji awansu naukowego w danej dyscyplinie. 

4. Dotychczasowe obowiązki dziekana związane z niezakończonym przewodem 

habilitacyjnym przejmuje odpowiednio przewodniczący komisji awansu naukowego w danej 

dyscyplinie albo Rektor działający jako przewodniczący Senatu stosownie do ich kompetencji. 

5. Komisja awansu naukowego sporządza pisemną rekomendację na temat zasadności wniosku 

komisji habilitacyjnej o nadanie stopnia doktora habilitowanego i niezwłocznie przekazuje ją 

Rektorowi. Rekomendację komisja awansu przyjmuje bezwzględną większością głosów.  

Senat nie jest związany treścią rekomendacji. 

6. W posiedzeniu Senatu, o którym mowa w § 15 ust. 1 bierze również udział sekretarz komisji 

habilitacyjnej, który referuje Senatowi istotne szczegóły postępowania habilitacyjnego.” 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

R e k t o r 

 

 

Prof. Wiesław Trąmpczyński 


