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Przewodniczący RDN 

 

1) dokonuje oceny formalnej wniosku o wszczęcie 

postępowania habilitacyjnego;  

2) wyznacza podmiot habilitujący  

3) występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

o nadanie tytułu profesora wnioskodawcy, w którego 

sprawie prezydium RDN podjęło decyzję;  

4) wzywa do uzupełnienia wniosku o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego;  

5) wydaje postanowienia w sprawie wyłączenia 

członków RDN  
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2. 1. W ramach RDN 

działają zespoły do spraw:  

 

1) nauk humanistycznych;  

2) nauk inżynieryjno-

technicznych;  

3) nauk medycznych i nauk 

o zdrowiu;  

4) nauk rolniczych;  

5) nauk społecznych;  

6) nauk ścisłych i 

przyrodniczych;  

7) nauk teologicznych;  

8) sztuki.  



Ważne kwestie techniczne 

§ 4. 1. Prezydium RDN i zespoły działają na posiedzeniach.  

2. Posiedzenia prezydium RDN oraz zespołów odbywają się co najmniej raz w miesiącu.  

3. Prezydium RDN i zespół podejmują rozstrzygnięcia w postępowaniach o nadanie stopnia 

doktora, doktora habilitowanego lub uprawnień równoważnych, o których mowa w art. 226 

ustawy, albo tytułu profesora w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy członków odpowiednio prezydium RDN albo zespołu.  

4. W pozostałych sprawach prezydium RDN i zespół podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu 

jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.  

5. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos odpowiednio przewodniczącego 

RDN albo przewodniczącego zespołu.  

6. Na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Prezydium RDN albo na wniosek 1/3 liczby 

członków zespołu rozstrzygnięcie może zostać podjęte w głosowaniu tajnym.  

7. Przewodniczący RDN albo zespołu może wyrazić zgodę na udział członka Prezydium RDN 

albo członka zespołu w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  
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§ 8. 1. Prezydium RDN 

• wskazuje podmiot właściwy w sprawie nadania stopnia w przypadku postawienia uczelni w stan likwidacji; 
utraty uprawnienia do nadawania stopnia;  

• rozpatruje zażalenie; odwołanie od decyzji o odmowie nadania stopnia, rozpatruje wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy;  

• wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania. i wskazuje podmiot …, który prowadzi postępowanie;  

• wyznacza członków komisji habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i trzech recenzentów;  

• wydaje decyzje o uchylenia decyzji … w przypadku wyrażenia sprzeciwu; o odmowie wszczęcia 
postępowania w sprawie nadania tytułu profesora;  

• wyznacza recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora;  

• wydaje (wznawia) decyzje o wystąpienia do Prezydenta RP (albo odmowie) o nadanie tytułu profesora;  

• stwierdza nieważność uchwał senatu oraz rady naukowej w sprawie stopnia naukowego doktora; … 
doktora habilitowanego;  

• wyznacza recenzentów; zgłasza kandydatów do zespołu ekspertów („Inicjatywa doskonałości – uczelnia 
badawcza”)  

• wydaje rekomendacje dotyczące oceny kompetencji kandydatów na członków komisji 
habilitacyjnych i recenzentów powoływanych przez RDN oraz powierzania tych funkcji członkom 
RDN;  

• wydaje opinie, w szczególności w sprawach dotyczących określenia przynależności obszarów, w 
których prowadzona jest działalność naukowa, do dyscyplin i zgodności dziedzin i dyscyplin 
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Wyborcy „formalni” - 43 019 

• Osoby formalnie uprawnione do głosowania, posiadające stopień doktora 
habilitowanego lub tytuł profesora. Dane osób zostały pobrane inicjalnie z 
systemu POL-on oraz Nauka Polska (wstępna lista osób uprawnionych 
do głosowania). Osoby znajdujące się na tej liście miały w określonym 
terminie możliwość weryfikacji i aktualizacji/uzupełnienia swoich 
brakujących danych, aby znaleźć się na ostatecznej liście osób 
uprawnionych do głosowania. 

 

• W tej grupie znajduje się 14 298 osób, które nie skorzystały z możliwości 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie swoich brakujących danych w 
systemie wyborczym, a tym samym nie znalazły się na ostatecznej liście 
osób uprawnionych do głosowania. 

• Spośród ww. grupy ok. 70 osób zgłosiło prośbę o uzupełnienie 
brakujących danych po terminie, aby móc wziąć udział w głosowaniu. 
Osoby te nie mogły jednak zostać po terminie dopisane do ostatecznej 
listy osób uprawnionych do głosowania, mimo że wyraziły 
zainteresowanie głosowaniem. 
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Wyborcy potencjalni – 28 721 

• Osoby technicznie uprawnione do głosowania znalazły się na liście osób 

potencjalnie uprawnionych do głosowania, ponieważ dostępne były 

następujące informacje: 

 co najmniej 1 reprezentowana dziedzina i dyscyplina (pobrana z systemu 

POL-on lub dodana do systemu wyborczego na podstawie oświadczenia 

osoby uprawnionej do głosowania, która nie posiadała aktualnego 

zatrudnienia w POL-on); 

 co najmniej 1 adres e-mail (pobrany z systemu Nauka Polska lub dodany do 

systemu wyborczego w wyniku procedury weryfikacji i aktualizacji danych 

przez uprawnionych do głosowania). 

• W tej grupie 10 657 osób było technicznie uprawnione do głosowania, ale 

nie skorzystały z tego uprawnienia i nie oddały głosu w wyborach. 
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Głosujący: osoby – 18 064 (62%) i głosy – 47 822 

• Głosujący/osoby  - Osoby, które aktywnie uczestniczyły w wyborach, 

oddając głosy (tzw. głosujący). 

• Głosujący/głosy - Liczba głosów oddanych na kandydatów przez 

głosujących. Każdy głosujący mógł oddać głos na 1, 2 lub 3 kandydatów 

w danej dyscyplinie, dodatkowo część głosujących była uprawniona do 

oddania głosu w 2 dyscyplinach, dlatego liczba głosów przewyższa liczbę  

głosujących. 
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Zgłoszone kandydatury– 478 i osoby 477 

Zgłaszające podmioty (powtórzenia) – 747 

• Zgłoszeni – liczba kandydatów zgłoszonych na członków RDN przez 

uprawnione podmioty, których zgłoszenia zostały przekazane do 

weryfikacji przez komisję wyborczą. 

• Zgłoszeni unikalni – unikalne osoby, które zostały zgłoszone jako 

kandydaci na członków RDN przez uprawnione podmioty, których 

zgłoszenia zostały przekazane do weryfikacji przez komisję wyborczą. 

Wystąpił przypadek, że ta sama osoba została zgłoszona w dwóch 

rożnych dyscyplinach, dlatego liczba zgłoszonych kandydatów 

przewyższa liczbę unikalnych zgłoszonych osób. 

• Zgłoszenia – liczba zgłoszeń kandydatów dodanych przez uprawnione 

podmioty. Część osób została wielokrotnie zgłoszona przez kilka 

podmiotów, dlatego liczba zgłoszeń przewyższa liczbę zgłoszonych. 
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Po weryfikacji (formalnej) 

Zaakceptowane kandydatury – 471 i osoby – 470  

Zgłoszenia zaakceptowane - 737 

• Zgłoszeni zaakceptowani – liczba kandydatów zgłoszonych na członków 
RDN przez uprawnione podmioty, których zgłoszenia zostały 
zaakceptowane przez komisję wyborczą po kontroli formalno-technicznej. 
Osoby te uzyskały tym samym bierne prawo wyborcze. 

• Zgłoszeni zaakceptowani unikalni – unikalne osoby, które zostały 
zgłoszone jako kandydaci na członków RDN przez uprawnione podmioty i 
których zgłoszenia zostały zaakceptowane przez komisję wyborczą po 
kontroli formalno-technicznej. Osoby te uzyskały tym samym bierne 
prawo wyborcze. Wystąpił przypadek, że ta sama osoba została 
zgłoszona w dwóch rożnych dyscyplinach, dlatego liczba zgłoszonych 
kandydatów przewyższa liczbę unikalnych osób. 

• Zgłoszenia zaakceptowane – liczba zgłoszeń kandydatów dodanych 
przez uprawnione podmioty, które zostały zaakceptowane przez komisję 
wyborczą po kontroli formalno-technicznej. Część osób została 
wielokrotnie zgłoszona przez kilka podmiotów, dlatego liczba 
zaakceptowanych zgłoszeń przewyższa liczbę zaakceptowanych 
zgłoszonych. 
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Wyborcy i wybrani oraz ich płeć i wiek 
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Wybrani - 141 

• Osoby wybrane na członków RDN w wyniku głosowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Uwaga: wysokości pasków nie są porównywalne 
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Dziedzina Liczba 

dysc./repr. 
Liczba 

wyborców 
Średnia 

l.wyb. w dysc. 

Dziedzina nauk humanistycznych 7/21 2 368 338 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 9/27 4 076 453 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 4/12 2 473 618 

Dziedzina nauk rolniczych 5/15 1 451 290 

Dziedzina nauk społecznych 11/33 3 927 357 

Dziedzina nauk teologicznych 1/3 246 246 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 7/21 3 683 526 

Dziedzina sztuki 3/9 820 273 

W każdej z 47 dyscyplin wybrano 3 członków RDN. 

Wybrani - kontekst 



Uwagi końcowe 

Wnoszone uwagi i obserwacje 

 Czterokrotnie większa baza wyborców  

 Nowe kryteria dla biernego prawa wyborczego  

 Brak reprezentatywności dyscyplin 

 Upublicznianie wyników analiz bibliometrycznych  

 Budowa koalicji wyborczych 

 Dopuszczenie podwójnego biernego prawa wyborczego 

 Problem poufności ostatecznych wyników 

 Kodeks sekcji Rady 

 Wysoka sprawność i niezawodność systemu informatycznego 

 Półtora roku kohabitacji CK i RDN 

Kwestie do poważnej rozmowy 

 Co znaczy reprezentatywność w samorządności akademickiej 

 Poszerzenie bazy podmiotów z uprawnieniem do zgłaszania  

 Weryfikacja kryteriów: osiągnięcia i czasopisma  
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