Zarządzenie nr 178
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie sporządzania i wydawania w Uniwersytecie Śląskim dyplomów
doktora i doktora habilitowanego.
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), art. 31 pkt 7 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.), § 28 rozporządzenia 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 (Dz. U. 2014, poz. 1383) oraz § 24 ust. 1 pkt. 4 i 5,
§ 25 ust. 1 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zarządzam co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 119 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 sierpnia
2013 r. w sprawie sporządzania i wydawania w Uniwersytecie Śląskim dyplomów doktora
i doktora habilitowanego, wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 1 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Dyplomy przygotowywane są na podstawie informacji przekazywanych do Centrum
ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką – Działu Nauki przez
kierownika jednostki nadającej stopień doktora i doktora habilitowanego, w formie
zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia oraz zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora
habilitowanego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Zawiadomienie jednostka, która nadała stopień przekazuje do Centrum ds. Badan
Naukowych i Współpracy z Gospodarką – Działu Nauki najpóźniej w terminie do
30 dni od podjęcia uchwały przez radę jednostki o nadaniu stopnia, jednakże nie
później niż do 31 grudnia roku, w którym nadano stopień. Za poprawność
przekazanych danych odpowiada kierownik jednostki, która nadała stopień doktora
lub doktora habilitowanego.”;
2) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Za wydanie oryginału dyplomu wraz z odpisem, odpisu dyplomu w języku angielskim
lub łacińskim oraz duplikatu dyplomu, Uniwersytet Śląski w Katowicach pobiera
opłaty określone w odrębnych przepisach. Rektor może odstąpić od pobrania opłaty
lub obniżyć jej wysokość, jeżeli zachodzi ważny interes osoby, której jest wydawany
dyplom lub interes publiczny.”.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

2

