
 
 

ZARZĄDZENIE NR 1036 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 6 listopada 2019 roku 

 

➢ w sprawie określenia wzorów dokumentów składanych w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego w Politechnice Białostockiej. 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 219 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), § 26 ust. 2 pkt 15 Statutu Politechniki 

Białostockiej, w związku z Uchwałą Nr 472/XXVII/XV/2019 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 

26 września 2019 roku w sprawie określenia „Zasad przeprowadzania postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Białostockiej”, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się wzory dokumentów składanych przez kandydatów ubiegających się o przeprowadzenie 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przez Politechnikę Białostocką, 

a mianowicie: 

1) wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, 

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia; 

2) wzór opisu kariery zawodowej kandydata, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia; 

3) wzór wykazu prac naukowych i twórczych prac zawodowych kandydata, w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 3 do zarządzenia; 

4) wzór kwestionariusza osobowego kandydata, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 

do zarządzenia; 

5) wzór oświadczenia współautora, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia; 

6) wzór informacji o przebiegu postępowania habilitacyjnego, w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 

do zarządzenia; 

7) wzór oświadczenia instytucji zatrudniającej kandydata wymienionej w art. 182 ust. 6 Ustawy 

lub zobowiązania kandydata do pokrycia kosztów postępowania habilitacyjnego w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 7 do zarządzenia; 

8) wzór oświadczenia recenzenta, w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do zarządzenia. 

 

§ 2 

Odpowiedzialnymi za realizację zarządzenia czynię przewodniczących rad dyscyplin.  

 

§ 3 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje prorektor do spraw nauki. 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1036 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 6 listopada 2019 roku 
Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

 
 

………………………………………………….. 
Miejscowość, data 

Politechnika Białostocka 
ul. Wiejska 45 A 
15-351 Białystok 
za pośrednictwem 
Rady Doskonałości Naukowej 
Plac Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2414) 
00-901 Warszawa 

 
WNIOSEK 

o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 
 

− w dziedzinie nauki (1):  __________________________________________________________________ , 

− w dyscyplinie naukowej (2):  ______________________________________________________________ , 
zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. 
zm.). 
1. Imię i nazwisko …………………………………………….…………   
2. Stopień doktora ………………………………………………………  
3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..  
 Na podstawie art. 220 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), dalej „Ustawa”, wskazuję Politechnikę Białostocką jako podmiot 
habilitujący, wybrany do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego. 
 Oświadczam, że spełniam wymagania określone w art. 219 ust. 1 Ustawy, tj.: 

- posiadam stopień naukowy doktora; 
- mój dorobek obejmuje osiągnięcie naukowe, wyszczególnione w załączonym wykazie osiągnięć, które 

stanowi znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej (2)  ____________________________________ ; 
- moja aktywność naukowa była realizowana w więcej niż jednej uczelni / instytucji naukowej (3), zgodnie 

z informacjami podanymi w załączonym opisie kariery zawodowej. 
 
………………………………………… 

Podpis wnioskodawcy 

 
Załączniki: 

1) Opis kariery zawodowej kandydata (załącznik nr 2 do zarządzenia); 
2) Wykaz prac naukowych i twórczych prac zawodowych oraz innych osiągnięć naukowych, zawodowych 

i dydaktycznych (załącznik nr 3 do zarządzenia); 
3) Kwestionariusz osobowy kandydata (załącznik nr 4 do zarządzenia); 
4) Oświadczenie współautora (załącznik nr 5 do zarządzenia); 
5) Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego (załącznik nr 6 do zarządzenia); 
6) Oświadczenie instytucji zatrudniającej kandydata wymienionej w art. 182 ust. 6 Ustawy lub zobowiązanie 

kandydata do pokrycia kosztów postępowania habilitacyjnego (załącznik nr 7 do zarządzenia); 
7) Oświadczenie recenzenta (załącznik nr 8 do zarządzenia). 

 
Powyższe dokumenty Kandydat składa w postaci papierowej oraz kopie tych dokumentów zapisane na 
informatycznym nośniku danych. 
 

 (1) Podać nazwę właściwej dziedziny 
(2) Podać nazwę właściwej dyscypliny 
(3) Niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1036 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 6 listopada 2019 roku 
Opis kariery zawodowej kandydata 

 

 
OPIS KARIERY ZAWODOWEJ KANDYDATA 

 
A. Dane osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego  

Imię/imiona:  _____________________________________________________________________  
Nazwisko:  _______________________________________________________________________  
Data urodzenia:  __________________________________________________________________  

 
B. Wykształcenie, uzyskane stopnie naukowe i zawodowe (1) 

 
 

C. Przebieg pracy zawodowej kandydata (2) 
 
 

D. Informacje o osiągnięciach o charakterze naukowym i zawodowym (3) 
 
 

E. Informacje o działalności dydaktycznej (4) 
 
 

F. Informacje o działalności popularyzującej naukę (5) 
 
 

G. Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową, dydaktyczną i zawodową (6) 
 
 

H. Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych i zawodowych, funkcje pełnione 
w tych organizacjach 
 

 
________________________________ 
Miejscowość i data 

__________________________________ 
Podpis wnioskodawcy 

 
(1) Informacje o ukończonych uczelniach, uzyskanych dyplomach, tytułach zawodowych i stopniach naukowych. Informacje 

na temat wykształcenia uzupełniającego (np. studia podyplomowe, kursy i szkolenia). 
(2) Przebieg kariery zawodowej: miejsca pracy, okresy zatrudnienia, zajmowane stanowiska. 
(3) Należy wymienić i krótko scharakteryzować przykładowe osiągnięcia naukowe i zawodowe kandydata: 

a) kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi, w tym projektami realizowanymi we współpracy 
z naukowcami z innych ośrodków krajowych i zagranicznych;  

b)  udział w realizacji projektów badawczych (grantów), projektów wdrożeniowych, projektów finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, prac realizowanych na potrzeby i we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;  

c)  autorstwo zrealizowanych oryginalnych osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych lub technologicznych; 
d)  uzyskane prawa autorskie, patenty krajowe i międzynarodowe, itp.; 
e)  autorstwo lub współautorstwo opracowań zbiorowych, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, itp.; 
f)  naukowo-badawcze staże krajowe i zagraniczne; 
g)  udział w konsorcjach i sieciach badawczych; 
h)  inne osiągnięcia o charakterze naukowym i zawodowym.  

(4) Należy krótko scharakteryzować działalność dydaktyczną kandydata oraz wymienić główne osiągnięcia w tej działalności, 
na przykład: 
a)  udział w realizacji projektów dydaktycznych;  
b)  krajowe / zagraniczne staże związane z działalnością dydaktyczną; 
c)  autorstwo podręczników, skryptów i materiałów dydaktycznych; 
d)  autorstwo programów studiów, programów przedmiotów, oryginalnych stanowisk dydaktycznych, itp.; 
e)  opieka nad kołami naukowymi, opieka naukowa nad studentami. 

(5) Należy podać informacje na temat działalności kandydata popularyzującej naukę, wymieniając na przykład: 
a)  czynny udział w seminariach i konferencjach naukowych i dydaktycznych – wygłaszanie referatów konferencyjnych; 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1036 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 6 listopada 2019 roku 
Opis kariery zawodowej kandydata 

 

b)  udział w komitetach naukowych, programowych i organizacyjnych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych 
i dydaktycznych; 

c)  udział w międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach (innowacyjności, wynalazczości, itp.); 
d)  udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism; 
e)  opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego  

(z podaniem tytułów rozpraw doktorskich); 
f)  udział w zespołach eksperckich i konkursowych; 
g)  recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych. 

(6) Należy wymienić i krótko opisać nagrody, jakie uzyskał kandydat za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i zawodowe: 
a)  odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody przyznawane przez instytucje centralne i lokalne; 
b)  nagrody i wyróżnienia przyznawane przez uczelnie i instytucje naukowe; 
d)  stypendia związane z działalnością naukową i zawodową. 

 
 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1036 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 6 listopada 2019 roku 
Wykaz prac naukowych i twórczych prac zawodowych kandydata 

 

 
WYKAZ PRAC NAUKOWYCH I TWÓRCZYCH PRAC ZAWODOWYCH KANDYDATA 

 
A. Dane osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

Imię/imiona:  _____________________________________________________________________  
Nazwisko:  _______________________________________________________________________  

 
B. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój 

dyscypliny __________________________________ (1), spełniających wymagania art. 219 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 
z późn. zm.), dalej „Ustawa”:  
a) monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii 

w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy: 
 ____________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________ (2) 

b) cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych 
lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania 
artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy: 
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________ (3) 

c) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne: 
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________ (4) 

 
C. Charakterystyka opisowa osiągnięć naukowych, wymienionych w punkcie B 

 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________ (5) 
 

D. Wykaz pozostałych opublikowanych prac naukowych i twórczych prac zawodowych (2, 3) 
 

E. Opis aktywności naukowej realizowanej w więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej, 
w szczególności zagranicznej (6) 
 

F. Wskaźniki bibliometryczne uzyskane przez kandydata: 
a) liczba cytowań publikacji kandydata, wg bazy Web of Science (WoS) ____________________ (7,9), 
b) sumaryczny współczynnik IF (impact factor) publikacji naukowych, według listy Journal Citation 

Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania pracy ____________________ (9), 
c) Indeks Hirscha opublikowanych publikacji, wg bazy Web of Science ____________________ (8,9), 
d) sumaryczna liczba punktów uzyskanych wg punktacji MNiSW, obowiązującej w roku opublikowania 

pracy ____________________ (9). 
 

______________________________________ 
Miejscowość i data 

__________________________________ 
Podpis wnioskodawcy 

 

(1) Podać nazwę właściwej dyscypliny 
(2) Podać dane bibliograficzne monografii: nazwiska autorów, tytuł, rok i miejsce wydania, wydawnictwo 
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Wykaz prac naukowych i twórczych prac zawodowych kandydata 

 

(3) Podać tytuły artykułów opublikowanych w czasopismach, rozdziałów monografii, artykułów opublikowanych w materiałach 
konferencji naukowych, nazwiska autorów, dane bibliograficzne artykułów oraz procentowy udział własny kandydata dla każdej 
publikacji należy podać również wartość współczynnika IF czasopisma i punktację MNiSW z roku publikacji artykułu 

(4) Podać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację osiągnięcie projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub 
artystycznego 

(5) Należy opisać rezultaty badań zaprezentowane w każdej publikacji oraz merytoryczny udział kandydata, charakteryzując istotę 
znacznego wkładu kandydata w rozwój danej dyscypliny naukowej 

(6) Podać nazwy uczelni i opisać charakter działalności naukowej oraz jej rezultaty, odnosząc je do wykazu opublikowanych prac 
naukowych 

(7) Należy podać łączną liczbę cytowań oraz dane nie zawierające autocytowań 
(8) Należy podać wartość indeksu Hirscha dla wszystkich publikacji oraz po wyeliminowaniu autocytowań 
(9) wskaźniki bibliometryczne należy podawać dla wszystkich publikacji kandydata, w tym dla publikacji wchodzących w skład 

osiągnieć naukowych albo artystycznych wymienionych w pkt. B 
 
 
 



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1036 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 6 listopada 2019 roku 
Kwestionariusz osobowy kandydata 

 

 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 

 
A. Dane osobowe i dane kontaktowe 

Imię/imiona:  _____________________________________________________________________  
Nazwisko:  _______________________________________________________________________  
Data urodzenia:  __________________________________________________________________  
Miejsce urodzenia:  ________________________________________________________________  
Obywatelstwo:  ___________________________________________________________________  
Adres do korespondencji:  ___________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
Numer telefonu: ___________________________________________________________________  
Adres poczty elektronicznej:  _________________________________________________________  

 
B. Informacje na temat tytułu zawodowego magistra (magistra inżyniera albo równorzędnego) 

i ukończonej szkoły wyższej 
Nazwa ukończonej szkoły wyższej:  ___________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
Ukończony kierunek studiów:  ________________________________________________________  
Specjalność:  _____________________________________________________________________  
Uzyskany tytuł zawodowy:  __________________________________________________________  
Data uzyskania dyplomu szkoły wyższej: _______________________________________________  

 
C. Informacje na temat ukończonej szkoły doktorskiej lub ukończonych studiów doktoranckich 

Nazwa uczelni / instytutu (1), który powadził szkołę doktorską / studia doktoranckie (1): 
 ________________________________________________________________________________   
Nazwa szkoły doktorskiej w uczelni / instytucie:  __________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
Dziedzina nauki / sztuki (1) oraz dyscyplina naukowa / artystyczna (1), w której kandydat ukończył szkołę 
doktorską lub studia doktoranckie: _____________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
Data ukończenia szkoły doktorskiej / studiów doktoranckich (1): ______________________________  
 

D. Informacje na temat uzyskania stopnia doktora 
Nazwa jednostki naukowej uczelni / instytutu (1), która nadała stopień doktora: 
 ________________________________________________________________________________   
Dziedzina nauki / sztuki(1) oraz dyscyplina naukowa / artystyczna (1), w której kandydat uzyskał stopień 
doktora: _________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
Data uzyskania stopnia doktora: ______________________________________________________  
Tytuł rozprawy doktorskiej: __________________________________________________________  
Imię i nazwisko promotora rozprawy doktorskiej:  _________________________________________  
Imiona i nazwiska recenzentów rozprawy doktorskiej:  _____________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

 
 

_______________________________________ 
Miejscowość i data 

__________________________________ 
Podpis wnioskodawcy 

 

 

(1)Niepotrzebne skreślić 
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Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO). 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A,  

15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).  

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 

może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Przekazane przez Panią / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przez Politechnikę Białostocką - 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 

w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz dokumentowania przebiegu 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) sprostowania danych, 

2) usunięcia danych, 

3) ograniczenia przetwarzania danych, 

4) przenoszenia danych, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania  

do Uczelni. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przeprowadzenia 

postępowania.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 
  

https://www.pb.edu.pl/
mailto:iod@pb.edu.pl


Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 1036 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 6 listopada 2019 roku 
Oświadczenie współautora 

 

 
OŚWIADCZENIE WSPÓŁAUTORA (1) 

 
Imię i nazwisko współautora: ______________________________________________________________  
Afiliacja współautora:  ___________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________  
Oświadczam, że w pracy (2)  _______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________  
mój udział polegał na (3)  __________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________  
Mój procentowy wkład w powstanie pracy szacuję na:  __________________________________________  

 
 

_______________________________________________ 
Miejscowość i data 

__________________________________ 
Podpis współautora 

 
 

(1) W przypadku oświadczenia osoby będącej współautorem pracy przedstawionej przez kandydata należy podać swój wkład 
merytoryczny i jeżeli to możliwe, oszacowany wkład procentowy. W oświadczeniu składanym przez kandydata należy 
obligatoryjnie podać własny wkład merytoryczny i oszacowanie wkładu procentowego 

(2) Podać dane bibliograficzne publikacji, m.in. listę autorów, tytuł, czasopismo lub wydawcę, tom, strony, rok wydania 
(3)  Opisać wkład do publikacji (np. wykonanie doświadczeń techniką …, przeprowadzenie badań symulacyjnych, podanie opisu 

analitycznego, wyprowadzenie zależności matematycznej, analiza wyników eksperymentów zilustrowanych na rys. …, 
przygotowanie tekstu manuskryptu, opracowaniu rozdziału na temat … opracowanie wyników/oryginalnej metody 
zamieszczonych w rozdziale …, kierowanie projektem naukowym obejmującym badania opisane w tej pracy, itp.) 

  



Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 1036 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 6 listopada 2019 roku 
Oświadczenie współautora 

 

 
Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO). 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A,  

15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).  

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 

może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia Pana/Pani udziału w pracach 

związanych z rozprawą habilitacyjną oraz w osiągnięciach naukowych wnioskodawcy – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 

w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) sprostowania danych, 

2) usunięcia danych, 

3) ograniczenia przetwarzania danych, 

4) przenoszenia danych, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania  

do Uczelni. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości dokonania oceny Pani/Pana wkładu w prace związane z rozprawą 

habilitacyjną.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.pb.edu.pl/
mailto:iod@pb.edu.pl


Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 1036 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 6 listopada 2019 roku 
Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego 

 

 
INFORMACJA O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO* 

 
Ja, niżej podpisana/podpisany (1) _____________________________________________ oświadczam, 
że uprzednio nie ubiegałem się / ubiegałem się (1) o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 
 
Data wszczęcia poprzedniego postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego:  _______________  
Dziedzina naukowa, w której wszczęto poprzednie postępowanie:  ________________________________  
Dyscyplina naukowa:  ___________________________________________________________________  
Nazwa osiągnięcia naukowego, które było podstawą wszczęcia postępowania:  ______________________  
 _______________________________________________________________________________________  
Jednostka naukowa przeprowadzająca postępowanie (nazwa i adres):  _____________________________  
 _______________________________________________________________________________________  
Data zakończenia postępowania:  __________________________________________________________  
Sposób zakończenia postępowania(2):  ______________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________  

 
 

_______________________________________ 
Miejscowość i data 

__________________________________ 
Podpis wnioskodawcy 

 
* wypełnić w przypadku, gdy kandydat uprzednio ubiegał się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
(1) Niepotrzebne skreślić 
(2) Należy podać dokładną przyczynę zakończenia postępowania (wycofanie wniosku przez kandydata, etap postępowania, na 
którym wycofano wniosek, odmowa nadania stopnia, itp.) 
 

  



Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 1036 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 6 listopada 2019 roku 
Oświadczenie kandydata lub zatrudniającej go instytucji, wymienionej w art. 182 ust. 6 Ustawy, o pokryciu kosztów postępowania habilitacyjnego 

 

 
OŚWIADCZENIE O POKRYCIU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 

PRZEZ INSTYTUCJĘ ZATRUDNIAJĄCĄ KANDYDATA 
 
Ja, niżej podpisana/podpisany (1) _____________________________________________ oświadczam, 
że jestem zatrudniona/zatrudniony w (1,2) _______________________________________________________  
w charakterze nauczyciela akademickiego/pracownika naukowego (1). 

 
__________________________________________ 
Miejscowość i data 

__________________________________ 
Podpis wnioskodawcy 

 
 

Zgodnie z treścią art. 182 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
poz. 1668 z późn. zm.)(2) ___________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________  
zobowiązuje się do pokrycia kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 
Pana/Pani (1) _____________________________________________, w terminie 21 dni od daty wystawienia 
przez Politechnikę Białostocką faktury za przeprowadzenie w/w postępowania. 

 
 

________________________________________ 
Miejscowość i data 

__________________________________ 
Podpis i pieczęć osoby reprezentującej instytucję zatrudniającą 
kandydata 

 
 
(1) Niepotrzebne skreślić. 
(2) Podać nazwę i dane adresowe uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego zatrudniającego 

kandydata. 
 

  



Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 1036 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 6 listopada 2019 roku 
Oświadczenie kandydata lub zatrudniającej go instytucji, wymienionej w art. 182 ust. 6 Ustawy, o pokryciu kosztów postępowania habilitacyjnego 

 

 
ZOBOWIĄZANIE KANDYDATA DO POKRYCIA KOSZTÓW POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 

 
Ja, niżej podpisana/podpisany (1) _____________________________________________ zobowiązuję się do 
pokrycia kosztów postępowania w sprawie nadania mi stopnia doktora habilitowanego, w terminie 21 dni od 
daty wystawienia przez Politechnikę Białostocką faktury za przeprowadzenie w/w postępowania. 

 
 

________________________________________ 
Miejscowość i data 

__________________________________ 
Podpis wnioskodawcy 

 
 
(1) Niepotrzebne skreślić. 

 
 



Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 1036 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 6 listopada 2019 roku 
Oświadczenie recenzenta 

 

 
OŚWIADCZENIE RECENZENTA 

 
A. Dane osobowe recenzenta 

Imię/imiona i nazwisko:  _____________________________________________________________  
Tytuł i/lub stopień naukowy:  _________________________________________________________  
Nazwa uczelni / instytutu: ___________________________________________________________  
Nazwa jednostki organizacyjnej:  ______________________________________________________  
Adres do korespondencji: ___________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
Numer telefonu:  __________________________________________________________________  
Adres poczty elektronicznej:  _________________________________________________________  

B. Oświadczenie 
W związku z wyznaczeniem mnie do pełnienia funkcji recenzenta w prowadzonym przez Politechnikę 
Białostocką postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego Panu/Pani (1) _______________ 
 ________________________________________________________________________________  
w dyscyplinie naukowej _____________________________________________________________  
oświadczam, że nie zachodzą żadne okoliczności, określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), dalej „Ustawa” oraz Zasadach 
przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice 
Białostockiej (Załącznik do Uchwały Nr 472/XXVII/XV/2019 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 
26 września 2019 r.), które uniemożliwiają mi podjęcie się tej roli. 
W szczególności oświadczam, że nie pełniłem funkcji promotora ani recenzenta w przewodzie 
doktorskim kandydata, ani funkcji recenzenta we wcześniejszym postępowaniu habilitacyjnym 
wszczętym na wniosek kandydata (jeśli miało ono miejsce). Nie posiadam wspólnego dorobku 
publikacyjnego z habilitantem, nie realizowałem prac badawczych, w których brał on udział, a także nie 
pozostaję z habilitantem w stosunku nadrzędności służbowej. 
Oświadczam również, że nie zachodzą okoliczności określone w art. 221 ust. 7 Ustawy, które 
uniemożliwiają mi pełnienie funkcji recenzenta.  

 
_____________________________________ 
Miejscowość i data 

______________________________ 
Podpis recenzenta 
 

(1) Niepotrzebne skreślić 

 
  



Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 1036 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 6 listopada 2019 roku 
Oświadczenie recenzenta 

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO). 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A,  

15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).  

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 

może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego przez Politechnikę Białostocką w związku z pełnieniem 

funkcji recenzenta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 

w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz dokumentowania przebiegu 

postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) sprostowania danych, 

2) usunięcia danych, 

3) ograniczenia przetwarzania danych, 

4) przenoszenia danych, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania  

do Uczelni. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do pełnienia funkcji recenzenta w postępowaniu 

o nadanie stopnia doktora habilitowanego i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości pełnienia funkcji recenzenta.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 

 

https://www.pb.edu.pl/
mailto:iod@pb.edu.pl

