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Zawiadomienia  
o nadaniu  

stopni naukowych. 
Streszczenia, autoreferaty  

i recenzje. 



Zawiadomienia o nadaniu stopni naukowych 

Podstawy prawne 

• Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  
z późniejszymi zmianami  
(ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.);  

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu  
i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 
postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 
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Art. 31a.  
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi 

ogólnopolski wykaz osób, którym nadano stopień doktora 
lub doktora habilitowanego.  
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2.  W wykazie zamieszcza się następujące dane dotyczące osoby, 
której nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego:  

1)  imiona i nazwisko;  
2)  numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu 
tożsamości;  

3)  obywatelstwo;  
4) kraj pochodzenia – w przypadku osoby niebędącej 

obywatelem polskim;  
5)  rok urodzenia;  
6)  płeć;  
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7)  nadany stopień;  
8)  datę wszczęcia przewodu doktorskiego albo postępowania 

habilitacyjnego, albo przewodu habilitacyjnego;  
9)  datę i numer uchwały o nadaniu stopnia albo datę 

zatwierdzenia tej uchwały przez Centralną Komisję;  
10) obszar wiedzy, dziedzinę nauki lub sztuki, dyscyplinę 

naukową lub artystyczną, a także specjalność – jeżeli  
została określona;  

11) dane jednostki organizacyjnej, która nadała stopień;  
12) datę wydania i numer decyzji rady właściwej jednostki 

organizacyjnej w sprawie stwierdzenia nieważności 
postępowania o nadanie stopnia.  
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3.  Dane, o których mowa w ust. 2, wprowadzają do Systemu  
POL-on rektorzy uczelni lub dyrektorzy innych jednostek 
organizacyjnych w terminie 30 dni od dnia nadania stopnia 
doktora albo doktora habilitowanego.  
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Art. 31d.  
1.  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi 

ogólnopolską bazę streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich 
oraz autoreferatów i recenzji w postępowaniach 
habilitacyjnych według obszarów wiedzy, dziedzin nauki i 
sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.  
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2.  W bazie, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się:  
1)  imiona i nazwisko autora rozprawy doktorskiej lub autoreferatu w 

postępowaniu habilitacyjnym;  
2)  imiona i nazwiska recenzentów rozprawy doktorskiej lub osiągnięć 

osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz 
miejsce zatrudnienia recenzentów;  

3)  streszczenie rozprawy doktorskiej lub autoreferat w postępowaniu 
habilitacyjnym i daty ich opracowania;  

4)  recenzje rozprawy doktorskiej lub osiągnięć osoby ubiegającej się o 
nadanie stopnia doktora habilitowanego i daty ich opracowania.  

3.  Informacje, o których mowa w ust. 2, wprowadzają do Systemu POL-on 
rektorzy uczelni lub dyrektorzy innych jednostek organizacyjnych w 
terminie 30 dni od dnia nadania stopnia doktora lub stopnia doktora 
habilitowanego.  



Moduł dostępny jest z menu głównego systemu POL-on – opcja  
STOPIEŃ DR/DR HAB. -> Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i 

autoreferaty  
 

Do obsługi modułu służy rola  INST_DR_DRHAB  
nadawana na dowolnym poziomie struktury instytucji. 
Istnieje również rola INST_DR_DRHAB_PODGLAD, która pozwala 
tylko na podgląd danych (bez możliwości jakichkolwiek operacji).  

Dane należy wprowadzać na poziomie struktury instytucji,  
na którym stopnie zostały nadane (czyli wydziału, a nie całej 
szkoły). 

Dane o nadanych stopniach naukowych, po wprowadzeniu  
i zatwierdzeniu, są powszechnie dostępne za pośrednictwem 
opcji „Ogólnodostępne zestawienia” systemu POL-on. 
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Wprowadzanie danych osobowych 

1. Jeżeli w systemie nie ma danych wprowadzanej osoby wówczas 
tworzona jest nowa osoba. 

2. Jeżeli w systemie jest osoba o podanych elementach 
identyfikacyjnych, to możliwe jest wskazanie tej osoby jako 
osoby, której nadano stopień. 

3. Można edytować wszystkie dane podawane w zawiadomieniu  
o nadaniu stopnia – dane osobowe są tu niezależne od danych 
wskazanej osoby. 
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Zawiadomienie 

Status=„Edycja” 
Akcje -> Generuj dokument  
                zawiadomienia 

Dokument 
zawiadomienia 

1. Wydrukuj 
2. Daj do podpisu 
3. Skanuj 

Akcje -> Dołącz skan 

Zawiadomienie 

Status=„ Zatwierdzone  
                przez jednostkę” 

Pracownik 
MNiSW 

Zawiadomienie 

Status=„ Zgłoszone do poprawy ” 
Podany powód odrzucenia zgłoszenia 

Zawiadomienie 

Status=„ Zatwierdzone  
                przez ministerstwo” 

„Skan” podpisanego 
dokumentu 

Akcje -> Zmień status na „Zatwierdzone przez jednostkę” 

FUNKCJONUJE  
TYLKO DLA  

„STARYCH” ZAWIADOMIEŃ. 

Obecnie można wprowadzać 
TYLKO „NOWE” 

ZAWIADOMIENIA. 
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Zawiadomienie Status = „Edycja” 

Zawiadomienie 
Status = „Zawiadomienie z kompletnymi danymi” 
• widoczne dla pracowników MNiSW 
• widoczne dla osób niezalogowanych 
• możliwa korekta i usunięcie 

osoba 

dane stopnia 

Zawiadomienie 

oświadczenie 
Rektora/Dyrektora 

(do 15.01) 
Status = „Zawiadomienie z kompletnymi danymi” 
• opublikowane w wykazie Ministra 
• NIEMOŻLIWA korekta i usunięcie 
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Zawiadomienie 

Status = „Edycja” lub  Status = „Zawiadomienie z kompletnymi danymi” 

streszczenie 
lub 

autoreferat 
recenzja recenzja 

recenzent recenzent 



Nowy system Pomocy 

• Dostępny pod adresem 
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php ; 

• Zastąpi dotychczasową Pomoc systemu; 

• Ma mieć charakter „merytoryczny”; 

• Jest w trakcie tworzenia – nie wszystkie opisy zostały 
jeszcze utworzone. 
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Dziękuję za uwagę. 
 

Koniec części „teoretycznej” 

dr Piotr Rodzik 

POLON_szkolenia@opi.org.pl 
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