Zarządzenie nr 23
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie kosztów
przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora,
postępowania konkursowego poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku profesora
zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora
habilitowanego oraz postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie
nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora
wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia
w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, a także zasad odpłatności za
przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności
o nadanie tytułu profesora.
Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 115 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), § 152 ust. 3, § 153 ust. 2
i § 162 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, art. 30 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), art. 33 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455),
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 (Dz. U. Nr 206, poz. 1219, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni
publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1447), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców
studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
(Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

I.

Wysokość wynagrodzeń dla promotora oraz za recenzje i opinie w przewodzie
doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora.
§1
1. Promotorowi w przewodzie doktorskim, po podjęciu przez radę jednostki organizacyjnej
uchwały o nadaniu stopnia doktora, przysługuje jednorazowe wynagrodzenie
w wysokości 100% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora
zwyczajnego.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać podwyższone o 50%
w przypadku, gdy przewód doktorski dotyczył cudzoziemca i był prowadzony w języku
obcym lub osoby niepełnosprawnej, jeżeli rodzaj niepełnosprawności wymaga od
promotora posiadania szczególnych kwalifikacji. Decyzję o podwyższeniu
wynagrodzenia podejmuje kierownik rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej
przewód doktorski.

3. Osobom opracowującym recenzje w przewodzie doktorskim przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 34% minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego profesora
zwyczajnego.
4. Osobom opracowującym recenzje w przewodzie habilitacyjnym przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
profesora zwyczajnego.
5. Osobom opracowującym recenzje w postępowaniu habilitacyjnym przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 40% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
profesora zwyczajnego, przy czym osobom, z którymi zawarto umowy na sporządzenie
recenzji przed dniem 18 września 2012 roku przysługuje wynagrodzenie w wysokości
50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego.
6. Osobom opracowującym recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
profesora zwyczajnego.
7. Członkom komisji habilitacyjnej, powołanej przed dniem 18 września 2012 r., za
sporządzenie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:
1)

przewodniczącemu – 40% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora
zwyczajnego;

2)

sekretarzowi – 35% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora
zwyczajnego;

3)

członkom – 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora
zwyczajnego;

4)

recenzentom – 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora
zwyczajnego.

8. Członkom komisji habilitacyjnej, powołanej od dnia 18 września 2012 r., za sporządzenie
opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje
jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:
1)

przewodniczącemu – 40% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora
zwyczajnego;

2)

sekretarzowi – 35% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora
zwyczajnego;

3)

członkom – 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora
zwyczajnego;

4)

recenzentom – 10% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora
zwyczajnego.
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II.

Zasady odpłatności za przeprowadzenie przewodów doktorskich, postępowań
habilitacyjnych oraz za czynności o nadanie tytułu profesora dla osób niebędących
pracownikami Uniwersytetu Śląskiego oraz uczestników niestacjonarnych studiów
doktoranckich.
§2
1. Osoby niebędące pracownikami Uczelni ubiegające się w Uniwersytecie Śląskim
o nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego i tytułu profesora
obowiązane są do pokrycia kosztów, o których mowa w § 3 związanych
z przeprowadzaniem przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz
za czynności postępowania o nadanie tytułu profesora.
2. Uczestnicy niestacjonarnych studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed
dniem 1 października 2012 r. są zobowiązani do pokrycia kosztów przewodu
doktorskiego, o których mowa w § 3 ust. 1. Koszty te uwzględnione są w opłacie za
studia.
3. Uczestnicy niestacjonarnych studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia od dnia 1
października 2012 r. są zobowiązani do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego, które
są uwzględnione w opłacie za studia. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa
umowa zawarta między uczelnią a doktorantem.
4. Przepis ust. 1 stosuje się również do byłych uczestników studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Śląskim, którzy ubiegają się o nadanie stopnia naukowego doktora.
5. Podstawą zwrotu kosztów w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4 jest pisemna
umowa zawarta pomiędzy wydziałem przeprowadzającym przewód doktorski,
postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora a kandydatem do
stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora albo jednostką zatrudniającą
kandydata.
§3
1. Koszty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego obejmują:
1) wynagrodzenie promotora;
2) wynagrodzenie za recenzje;
3) koszty podróży służbowych recenzentów, promotora i promotora pomocniczego
w przypadku jego udziału niezbędnych dla realizacji ich obowiązków
w przewodzie doktorskim;
4) koszty wydziałowe.
2. Koszty związane z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego obejmują:
1) wynagrodzenie za recenzje;
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2) wynagrodzenie za sporządzenie opinii;
3) koszty podróży służbowych członków komisji habilitacyjnej niezbędnych dla
realizacji ich obowiązków w postępowaniu habilitacyjnym;
4) koszty wydziałowe.
3. Koszty związane z przeprowadzeniem postępowania o nadanie tytułu profesora
obejmują:
1) wynagrodzenie za recenzje;
2) koszty podróży służbowych recenzentów niezbędnych dla realizacji ich
obowiązków w postępowaniu o nadanie tytułu profesora;
3) koszty wydziałowe.
4. Koszty wynagrodzenia promotorów, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej,
będących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego podwyższa się o pochodne od
wynagrodzeń.
§4
1. Podstawą ustalenia kosztów, o których mowa w § 3 jest:
1) wynagrodzenie promotora oraz recenzentów za czynności związane
z przeprowadzaniem przewodu doktorskiego, wynagrodzenie recenzentów
i członków komisji habilitacyjnej za czynności związane z przeprowadzaniem
postępowania habilitacyjnego oraz wynagrodzenie recenzentów za czynności
związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora w wysokości określonej
w § 1;
2) koszty wydziałowe (administracyjno-rzeczowe) w wysokości 30% kosztów
ogółem;
3) koszty faktycznie poniesionych i dokumentacyjnie rozliczonych podróży
służbowych recenzentów, promotora, promotora pomocniczego w przypadku jego
udziału oraz członków komisji habilitacyjnej.
2. Aktualne stawki wynagrodzeń i pozostałych kosztów określone są w załączniku nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§5
1.

Koszty, o których mowa w § 3 ponosi i rozlicza wydział, w którym będzie
przeprowadzany przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie
o nadanie tytułu profesora zgodnie z zawartą umową.

2.

Zwrot kosztów przewodu doktorskiego lub postępowania habilitacyjnego następować
będzie w dwóch ratach:
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1) I rata – o charakterze zaliczkowym, płatna przed otwarciem przewodu
doktorskiego lub podjęciem decyzji o przeprowadzeniu postępowania
habilitacyjnego przez radę jednostki w wysokości 50% kosztów obowiązujących
w tym terminie;
2) II rata – jako rozliczenie kosztów w wysokości wynikającej z aktualnie
obowiązujących stawek, płatna po podjęciu przez radę jednostki uchwały
o zamknięciu przewodu doktorskiego lub postępowania habilitacyjnego, bez
względu na wynik postępowania. Rata ta ma charakter rozliczenia całości
kosztów przewodu lub postępowania i obliczona jest w wysokości, wynikającej
z aktualnych stawek wynagrodzeń i kosztów ustalonych zarządzeniem Rektora
obowiązującym w terminie zamknięcia przewodu, wyliczonych w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.
3.

Zwrot kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora następuje jednorazowo po
zakończeniu postępowania, bez względu na jego wynik.
§6

Zaleca się stosowanie następujących wzorów umów:
1) umowa o zwrot kosztów przewodu doktorskiego zawierana z jednostką zatrudniającą
kandydata stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
2) umowa o zwrot kosztów przewodu doktorskiego zawierana z kandydatem stanowiąca
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
3) umowa o zwrot kosztów postępowania habilitacyjnego zawierana z jednostką
zatrudniającą kandydata stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
4) umowa o zwrot kosztów postępowania habilitacyjnego zawierana z kandydatem
stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
5) umowa o zwrot kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora zawierana z jednostką
zatrudniającą kandydata stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;
6) umowa o zwrot kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora zawierana
z kandydatem stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
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III.

Wysokość wynagrodzenia lub dodatkowego wynagrodzenia za recenzje
w postępowaniu konkursowym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku
profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy
doktora habilitowanego oraz w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym
zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
lub profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora oraz znaczne
i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.
§7
1. Za opracowanie recenzji/opinii w postępowaniu konkursowym poprzedzającym
zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora zwyczajnego,
przysługuje wynagrodzenie lub dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1300 zł.
2. Za opracowanie recenzji/opinii w postępowaniu konkursowym poprzedzającym
zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego, przysługuje wynagrodzenie lub
dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 600 zł.
3. Za opracowanie recenzji/opinii w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym
zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub
profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze
osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, przysługuje wynagrodzenie
lub dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 600 zł.
4. Koszty związane z postępowaniem konkursowym/kwalifikacyjnym, o których mowa
w ust. 1, 2 i 3 ponosi wydział.

IV.

Przepisy wspólne.
§8
1.

Dziekani wydziałów upoważnieni są do zawierania w imieniu Uniwersytetu Śląskiego
umów:
1) z których wynikają zobowiązania do zwrotu Uniwersytetowi Śląskiemu
kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz
postępowania o nadanie tytułu profesora;
2) o dzieło zawieranych w celu wykonania czynności związanych
z przeprowadzaniem przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego,
postępowania o nadanie tytułu profesora oraz postępowania konkursowego
poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora
nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego oraz
postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku
profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego nieposiadającego tytułu
naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
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(z promotorami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu
z recenzentami, z członkami komisji habilitacyjnej);

Śląskiego,

3) zlecenia z nauczycielami akademickimi przeprowadzającymi egzaminy
doktorskie z dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego.

V.

2.

Wynagrodzenia promotorom będących pracownikami Uczelni w przewodzie
doktorskim wypłacane są na podstawie decyzji Rektora o wypłacie wynagrodzenia, po
podjęciu przez radę jednostki uchwały o nadaniu stopnia doktora. Dział Nauki
przekazuje decyzję Rektora do Działu Płac w celu wypłaty wynagrodzenia.

3.

Wynagrodzenia promotorom niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego,
recenzentom oraz członkom komisji habilitacyjnej wypłacane są zgodnie z umową
zawartą z jednostką przeprowadzającą przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne,
postępowanie o nadanie tytułu profesora lub postępowanie konkursowe poprzedzające
zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego
posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego oraz postępowanie
kwalifikacyjne poprzedzające zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
lub profesora wizytującego nieposiadającego tytułu naukowego profesora lub stopnia
naukowego doktora habilitowanego.

4.

Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 wypłacane są z bezosobowego
funduszu wynagrodzeń wydziałów.

5.

Dziekani wydziałów zobowiązani są do ujęcia w planie rzeczowo-finansowym
wydziału przychodów i kosztów związanych z przeprowadzaniem czynności, o których
mowa w niniejszym zarządzeniu.

6.

Za przeprowadzenie egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz języka
obcego, osobom je przeprowadzającym przysługuje wynagrodzenie w wysokości
maksymalnej stawki za jedną godzinę ponadwymiarową, określonej w aktualnie
obowiązującym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, odpowiednio dla
zajmowanego stanowiska.
Postanowienia końcowe.
§9

1. Postanowienia niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do cudzoziemców
przeprowadzających w Uniwersytecie Śląskim przewód doktorski poza studiami
doktoranckimi lub postępowanie habilitacyjne bez odbycia stażu habilitacyjnego.
2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, wnoszą opłatę za:
1) przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi
w wysokości ustalonej przez Rektora, nie mniejszej niż 2.000 euro;
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–

2) przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego bez odbycia stażu habilitacyjnego –
w wysokości ustalonej przez Rektora, nie mniejszej niż 3.000 euro.
3. Traci moc zarządzenie nr 119 z dnia 30 grudnia 2011 roku Rektora
Uniwersytetu Śląskiego w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania
habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, a także zasad odpłatności
za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz
za czynności o nadanie tytułu profesora, z późniejszymi zmianami, z wyłączeniem § 8
ust. 1-7, które zachowują moc obowiązującą.
4. W okresie dwóch lat od dnia 1 października 2011 r., na wniosek osoby ubiegającej się
o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora, mogą być
prowadzone przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu
profesora na podstawie przepisów dotychczasowych (w tym wzorców dotychczasowych
umów określonych w zarządzeniu nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia
15 stycznia 2004 roku).
5. Przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora,
niezakończone do dnia 1 października 2011 r., są prowadzone na podstawie przepisów
dotychczasowych (w tym wzorców dotychczasowych umów określonych w zarządzeniu
nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 15 stycznia 2004 roku).
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 18 września
2012 r.

REKTOR

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
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