
Zarządzenie Nr 42/2009/2010 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 31 maja 2010 roku 

 

 

w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego 

oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 roku w sprawie wysokości i warunków 

wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim 

lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

 

 

postanawiam 

 

co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustalam koszty związane z przeprowadzeniem przewodów doktorskich, 

habilitacyjnych oraz koszty w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  

w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 obejmują: wynagrodzenie dla promotora, 

wynagrodzenie dla osób opracowujących recenzje, koszty podróży służbowych oraz 

zryczałtowane koszty administracyjne. 

 

 

§ 2 

 

1. Koszty związane z przeprowadzeniem przewodów doktorskich obejmują: 

 

a) wynagrodzenie jednorazowe promotora, 

b) wynagrodzenie dla osób opracowujących recenzje, 

c) koszty podróży służbowych promotora i recenzentów, 

d) zryczałtowane koszty administracyjne wyliczane w stosunku do kosztów 

działalności dydaktycznej za poprzedni rok kalendarzowy od kosztów 

wyszczególnionych w lit. a) – c). 

 

2. Koszty związane z przeprowadzeniem przewodów habilitacyjnych obejmują: 

 

a) wynagrodzenie dla osób opracowujących recenzje, 

b) koszty podróży służbowych recenzentów, 

c) zryczałtowane koszty administracyjne wyliczane w stosunku do kosztów 

działalności dydaktycznej za poprzedni rok kalendarzowy od kosztów 

wyszczególnionych w lit. a) – b). 



3. Koszty w postępowaniu o nadanie tytułu profesora obejmują: 

 

a) wynagrodzenie dla osób opracowujących recenzje, 

b) koszty podróży służbowych recenzentów, 

c) zryczałtowane koszty administracyjne wyliczane w stosunku do kosztów 

działalności dydaktycznej za poprzedni rok kalendarzowy od kosztów 

wyszczególnionych w lit. a) – b) 

 

4. Narzut procentowy zryczałtowanych kosztów administracyjnych, o których mowa  

w ust. 1 lit d), ust. 2 lit. c) oraz w ust. 3 lit. c) będzie określany przez Rektora na 

wniosek Kwestora UKW. 

 

5. Wysokość narzutu, o którym mowa w ust. 4 wynosi 25% na dzień wprowadzenia 

niniejszego zarządzenia i obowiązuje do czasu ogłoszenia jego zmiany. 

 

6. Wysokość wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 lit. a) i lit. b), ust. 2 lit. a) oraz  

w ust. 3 lit. a) określa szczegółowo rozporządzenie ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego. 

 

7. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 lit. a) i lit. b), ust. 2 lit. a) oraz ust. 3 lit. a) 

wypłacane są na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych odpowiednio  

z promotorem i osobami opracowującymi recenzje. 

 

8. Wysokość opłaty za dyplom doktorski i habilitacyjny jest ustalana odrębnym 

zarządzeniem Rektora. 

 

§ 3 

 

1. Wszczęcie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie 

tytułu profesora następuje w trybie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.  

Nr 65, poz. 595). 

 

2. Osoby niebędące pracownikami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ubiegające się  

o nadanie stopnia naukowego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  

w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego winny przedłożyć pisemne zobowiązanie 

zatrudniającej lub finansującej ich jednostki do pokrycia kosztów związanych  

z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego albo kosztów 

postępowania o nadanie tytułu profesora. 

 

3. Przed wszczęciem przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego albo przed wszczęciem 

postępowania o nadanie tytułu profesora, zatrudniająca lub finansująca kandydata 

jednostka zobowiązana jest do podpisania umowy cywilno-prawnej. 

 

4. Z dniem podpisania umowy, o której mowa w ust. 3, jednostka zatrudniająca lub 

finansująca kandydata zobowiązana jest do wypłaty w wysokości 50% 

przewidywanych w umowie kosztów przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego albo 

postępowania o nadanie tytułu profesora. 

 

5. Zasady występujące w ust. 2-4 nie dotyczą pracowników UKW. 



6. Pracownicy UKW ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora 

habilitowanego albo o nadanie tytułu profesora zobowiązani są złożyć wniosek  

o sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego lub wniosek  

o sfinansowanie kosztów postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora. 

 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien być złożony do Prorektora ds. Nauki  

i Współpracy z Zagranicą w terminie co najmniej miesiąca przed datą planowanego 

otwarcia przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego albo wszczęcia postępowania  

o nadanie tytułu naukowego profesora. 

 

8. Pracownicy UKW ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora 

habilitowanego zobowiązani są do zawarcia z Uczelnią umowy na sfinansowanie 

kosztów postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora 

habilitowanego wprowadzonej odrębnym zarządzeniem Rektora. 

 

§ 4 

 

Wstępną kalkulację kosztów każdego przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego albo 

postępowania o nadanie tytułu profesora ustala kwestor w porozumieniu z właściwym 

wydziałem UKW, na którym przewód lub postępowanie będą prowadzone. 

 

§ 5 

 

1. Ostateczne rozliczenie kosztów przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego albo 

postępowania o nadanie tytułu profesora następuje w ciągu 14 dni od dnia podjęcia 

uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia naukowego albo w oparciu  

o odmowie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. 

  

2. Za pełne rozliczenie kosztów przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego albo 

postępowania o nadanie tytułu profesora odpowiada: 

 

a) Dziekan wydziału UKW przeprowadzającego postępowanie, 

b) Kwestor UKW. 

 

3. Rozliczenie kosztów przewodów doktorskich lub habilitacyjnych albo postępowania  

o nadanie tytułu wszczętych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia 

następuje według przepisów obecnie obowiązujących. 

 

§ 6 

 

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego zarządzenia powierzam 

Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 

 

§ 7 

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 56/2007/2008 rektora UKW z dnia 16 czerwca 

2008 roku w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub 

habilitacyjnego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora  

w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

 



§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 7 czerwca 

2010 r. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Rektor 

 

 

 

                                                                             prof. dr hab. inż. Józef Kubik 


