
Zarządzenie nr 80/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia kosztów przewodu doktorskiego  

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) § 26a ust. 2 Uchwały Senatu 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 77/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r. 

 

zarządzam, 

co następuje:  

 

§ 1 

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem”, która przed 

ukończeniem studiów doktoranckich nie obroniła rozprawy doktorskiej, ponosi koszty 

przewodu doktorskiego (z wyjątkiem sytuacji określonej w § 2). 

2. Koszty przewodu doktorskiego są określane na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków 

wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie 

doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 

3. Koszty przewodu doktorskiego obejmują narzuty od wynagrodzeń zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i ewentualne koszty podróży służbowej promotora 

i recenzentów oraz koszty pośrednie określone w zarządzeniu rektora regulującym 

wysokość kosztów pośrednich dla poszczególnych rodzajów działalności UKW. 

 

§ 2 

1. Kandydat, który otrzymał wszystkie zaliczenia określone w planie studiów doktoranckich 

i w czasie trwania studiów otworzył przewód doktorski, ale w okresie trwania studiów nie 

został mu nadany stopień doktora, jest zwolniony w całości z ponoszenia kosztów 

przewodu doktorskiego, jeżeli przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej 

do publicznej obrony nastąpiło w ciągu dwóch lat od daty zakończenia studiów 

doktoranckich/skreślenia z listy studentów. 

2. Kandydat, który otrzymał wszystkie zaliczenia określone w planie studiów doktoranckich 

i w czasie trwania studiów otworzył przewód doktorski, ale w okresie trwania studiów nie 

został mu nadany stopień doktora, a przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej 

do publicznej obrony nie nastąpiło w ciągu dwóch lat od daty zakończenia studiów 

doktoranckich/skreślenia z listy studentów, może zostać zwolniony przez rektora w części 

lub całości z ponoszenia kosztów przewodu doktorskiego, jeżeli złoży wniosek 

o sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego przed zamknięciem/umorzeniem 

przewodu. 



3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, musi być zaopiniowany przez promotora. Wniosek 

składa się za pośrednictwem Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia. Wniosek 

należy złożyć przed przyjęciem rozprawy doktorskiej. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

    Rektor 

      

                      prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 


