
Zarzqdzenie nr 32
Rektora Uniwersytctu w Bialymstoku

z dnia 4 wrzeSnia 2015 r.

w sprawie koszttiwfinansowych postgpowafi o nadonie tytulu noukowego
oraz postgpowafi/przewoddw o nadonie stopni naukowych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt l, w zwi4zku z art. 94 ust. I pkt I ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnicrwie Wzszym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z po2h. zm.S, $ g
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia l8 grudnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowych zasad
gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. tJ. z 2012 r. poz. 1531) $ g pkt 3
rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyzszego z dnia I I grudnia 2013 r. w sprawie
warunkiw wynagradzania za pracg i przyznawania innych iwiadcziri z,uiqzanych z pricq dra
pracownikdw zarrudnionych w uczelni publicznei (Dz.lJ.22013 r.,poz. l'57Ij oraz $ 5 ust. 2
rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyzszego z dnia 14 wizesnia 2611 r. i spruwre
wysukolti i wurunkow wyplutuniu uynugrodzeniu promotorowi oruz za rccenzjc i opinie
w przewodzie doktorskim, postgpoteaniu habilitacyjnym oraz postgpowaniu o natlanie iytulu
profesora (tj. Dz. u. z 2014 r., poz. 4g), ustala sig w Uniwersytecie w Bialymstoku
nastgpuJqce zasady rozliczania koszt6w finansowych za przeprowadzanie postgpowanra
o nadanie tytulu naukowego, postgpowania habilitacyjnego i przewodu doktorskiego:

$l
Koszty finansowe zwi4zane z p.zeprowadzeniem postgpowania o nadanie tytulu
naukowego, postgpowania habilitacyjnego i przewodu doktorskiego pracownika
Uniwersytetu w Bialymstoku pokrywa jednostka organizacyjna uniwersytelu zatrudniai4ca
kandydata do tytulu lub stopnia naukowe go, z zastrze2eniem ust. 2, 3 i 4.
Pokrycie przez jednostkg organizacyjnq uniwersytetu koszt6w finansowvch zwiazanvch
z przeprowadzeniem przewodu/postgpowania, o kt6rym mowa w ust. t,'wymaga zgody
Rady Wydzialu, jeZeli:
l) przew6d/postgpowanie przeprowadza jednostka organizacyjna inna niz zatrudniai4ca

kandydata,
2) jednostka or ganizacyjna zatrudniaj4ca kandydata:

a) pokryla koszty wczedniej prowadzonego przewodu/postgpowania o nadanie
rownorzgdnego stopnia,/tytul u.

b) podigla uchwalg o zamknigciu wczedniej prowadzonego przewodu./postgpowania
o nadanie r6wnorzgdnego stopn ia,/tytul u.

W powy2szych przypadkach zgoda mole by6 wyrazona tylko raz.
W przypadku pokrywania koszt6w postgpowania o nadanie tytulu naukowego,
poslgpowania habilitacyjnego lub przcwodu doktorskiego przez jednostkg organizacyjrr4
Uniwersytetu, z pracownikiem zawierana jest umowa. wzory um6w stanowiq odpo*iedn,o
Zal4czniki nr I i 2 do niniejszego Zarz4dzenia.
W przypadku rozwi1zania stosunku pracy:
a) przez Pracownika lub na jego wniosek przez pracodawca Uniwersytet w Bialymstoku
_ w trakcie trwania postgpowania o nadanie tytulu naukowego/slopnia naukowego lub
b) przez uniwersytet w Bialymstoku z powodu otrzymania przez Fracowniku nJguty*n"1

oceny okresowej nauczyciela akademickiego w trakcie trwania postgpowania o nadanie
tytulu naukowego/stopnia naukowego lub

c) przez Pracownika lub Pracodawca - Uniwersytet w Bialymstoku w ci4gu trzech lat od
daty nadania tytuiu/stopnia naukowego
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ubiegajqcy sig o nadanie stopnia lub tytulu naukowego albo osoba, kt6ra uzyskala stopieri
naukowy lub tytul pokrywa caloSi koszt6w poniesionych przez Uniwersytet. W szczeg6lnie
uzasadnionych przypadkach Rektor moZe podj46 decyzjg o obniZeniu wrysoko6ci zwrotu
koszt6w lub o calkowitym zwolnieniu ze zwrotu koszt6w.
Jednostka organizacyjna UniwersJ'tetu prowadz4ca studia doktoranckie pokrywa koszty
finansowe zwiqzane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego kandydata do stopma
naukowego doktora, kt6rego przew6d doktorski wszczgty zostal w trakcie trwania studi6w
doktoranckich, a obrona rozprawy doktorskiej nast4pila nie p6Zniej niZ w ci4gu dw6ch lat
od dnia spelnienia wszystkich wymagair przewidzianych programem studi6w.

$2
Koszty finansowe zwi4zane z przeprowadzeniem postgpowania o nadanie ty'tulu
naukowego, postgpowania habilitacy.jnego i przewodu doktorskiego kandydata do tytulu
Iub stopnia naukowego niebgdqcego pracownikiem Uniwcrsytetu w Bialymstoku, wraz
z kosztami poSrednimi w wysokodci 30% poniesionych wydatk6w, pokrywa kandydat lub
jednostka zatrudniaj4ca kandydata, z zastrzezeniem ust. 2.

W wyj4tkowych przypadkach Rektor, na wniosek Dziekana, moZe zwolnid kandydata lub
jednostkg zatrudniaj4cq kandydata z obowi4zku ponoszenia koszt6w po5rednich.

3. Szczeg6lowe warunki platnoSci oraz uprawnienia i obowi4zki kandydata do tytulu lub
stopnia naukowego niebgd4cego pracownikiem Uniwersytetu lub jednostki zatrudniajqcej
kandydata - pokrywaj4cej koszty przewodu/postgpowania, okreSla umowa zawarta
pomigdzy kandydatem lub wskazan4 przez kandydata jednostk4 a Uniwersytetem
w Bialymstoku. Wzory um6w stanowi4 odpowiednio Zal4czniki nr 3 i 4 do niniejszego
Zarz4dzenia.

$3
Ustalone wyZej zasady dotycz4 postgpowaf o nadanie tltulu naukowego oraz postgpowafi
habilitacyjnych i prz-ewod6w doktorskich wszczgtych od dnia 4 wrzeSnia 2015 r.

{4
I . Postanowienia Zarzqdzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu w Bialymsloku z dnia 9

pu2dziernlka 2012 r. w sprawie koszt6w finansowych postgpowait o nadanie tytulu
naukowego oraz poslgpowan/przewod6w o nadanie stopni naukot4)ych ze zmianami
wprowadzonymi Zarz4dzeniem nr 4 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 30
stycznia 2013 r. oraz Zarz4dzeniem nr 14 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia'r7
kwietnia 2013 r. obowi4zuj4 w stosunku do postgpowan wszczgtych przed dniem wejScia
w Zycie niniejszego Zarzqdzenia.

2. Zaruqdzenie wchodzi w zycie z dniem 4 wrze(nia 2015

.l It



Zalqcznik nr I

do Zarzqdzenia nr 32
Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 4 wrzeinia 20 | 5 r.

UMOWA

z wart^ w dniu .....,... ......... pomigdzy Uniwersytctem w Bialymstoku
reprezentowanym przezz
Dziekana Wydzialu
A

Panem/niq
zwanym(q) dalcj Pracownikicm

Uniwersytet w Bialymstoku Wydzial
(nazwa, adres)

$r

zobowi4zuje sig do przeprowadzenia przewodu/postgpowania.

(wpisttt odpowiednio: cbknrskiego, hobilitacyjnego, o nadanie lytulu naukowego)

Pracownika Pana,/i

(imig i nazwisko, adres)

$2
l. Pracownik Pan/i. . . . . . . . . . . . . . ...............2obowi42uje siE

do pokrycia wydatk6w zwi4zanych z przeprowadzeniem przewodu/postgpowania oraz
koszt6w poSrednich w wysokoSci 300% poniesionych wydatk6w w przypadku rozwi4zania
stosunku pracy:

l) przez Pracownika lub na jego
w Bialymstoku w trakcie trwania
naukowego lub

2) przez Uniwersytet w Bialymstoku z powodu otrzymania przez Pracownika negatywnc.l
oceny okresowej nauczyciela akademickiego w trakcie trwania postgpowania o nadanie
tytulu naukowego/stopnia naukowego lub

3) przez Pracownika lub Pracodawcg Uniwersytet w Bialymsloku w ci4gu trzech lat od
daty nadania tytulu,/stopnia naukowego.

Pracownik zobowi4zuje sig do zaplaty poniesionych przez Uniwersytet w Bialymstoku
koszt6w z tytulu postgpowania o nadanie tytulu naukowego/stopnia naukowego w terminle
14 dni od dnia otrzymania fakluryAroty obci4zeniowej i zaistnienia z<larzenia, o kt6rym
mowawusl. l.
Z4danie zaplaty koszl6w postgpowania jest niezalezne od wyniku postgpowania o nadanre
stopnia./tltulu naukowe go.

wniosek lub przez Pracodawcg - Uniwersytet
postgpowania o nadanie tytulu naukowego/stopnia

3.



$3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

$4
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznodci.

$s
Umowg sporz4dzono w trzech jednakowych egzemplarzach, z kt6rych dwa ohzymuje
Uniwersltet w Bialymstoku, a trzeci Par/i... .

Pracownik
U niw e r syt e t u w B ialyms t o ku

Je dno st kn prze prow adzaj qc a
przew6d/postgpowanie



Zal4cznik nr 2
d,o Zav4dzenia nr 32
Rektora Uniwersytetu w Bialymstok-
z dnia 4 wrzeinia 201 5 r.

UMOWA

zawarta w dniu ......... ......... pomigdzy
reprezentowa nym przezi
Dziekana Wydzialu

Uniwersytetem w Bialymstoku

a

Panem/ni4
zwanym(4) dalej Pracownikiem

Uniwersytet w Bialymstoku Wydzial

$1

(nazu,a, adre,s)

wraza zgodQ sflnansowanie koszt6w przewodu./postgpowania

(wpisat odpowiednio: tJoktorskiego, habilitacyjnego, o natlanie tytulu naukowego)

Pracownika Pana4i ..............
(imig i nazwisko, adres)

przeprowadzane go przez
(wpisat nazwg uczelni i jednostki organizacyjnej przeprowar)zaiqcej przewtir)/posrgpowanrc)

z zaslrzeZeniem $ 2 niniejszej umowy.

1. Pracownik Pan/i

$2

zobowi4zuje sig do pokrycia wydatk6w zwiqzanych z przeprowadzeniem
przewodu,/postgp ow ania przez

(wpisai nazu,g Uczelni ijeclnosthi orgonizqqrnej przeprowadzujqcej przew6d/posrgpowunie)

w przypadku rozwiqzania stosunku pracy:

1) przez Pracownika lub na jego wniosek lub
w Bialymstoku w trakcie trwania postgpowania
naukoweso lub

przez Pracodawcg Uniwersytet
o nadanie tytulu naukowego/stopnia

2) przez Uniwersytet w Bialymstoku z powodu otrzymania przez pracownika negatywnej
oceny okresowej nauczyciela akademickiego w trakcie tr-wania postgpowania o-nadanie
tytutu naukowego/stopnia naukowego lub

3) przez Pracownika Iub Pracodawca - Uniwersytet w Bialymstoku w ci4gu trzech lat od
daty nadania tytulu/stopnia naukowego.

2. Pracownik zobowi4zuje sig do zaplaty poniesionych przez Uniwersytet w Bialymstoku
koszt6w z tytulu postgpowania o nadanie tytulu naukowego/stopnia ,rurko*"go w ierminie
14 dni od dnia otrzymania faktury/noty obci4zeniowej i zaistnienia zdarzeiia, o ktorym
mowawust. l.



3. z4danie zaplaty koszt6w postgpowania jest niezaleZne od wyniku postgpowania o nadanie
stopnia/tyulu naukowego. 

$ 3

w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mai4 zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

$4
wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagai 4 formy pisemnej pod rygorem niewaznodci.

$s
Umowg sporz4dzono w trzech jednakowy ch egzemplarzach, z kt6rych dwa otrzymuje
Uniwersytet w Bialymstoku, a trzeci Panli....

Pracownik
Uniwer syte tu w Bialymstoku

Dzieknn Wvdzialu



Zal4czmk nr 3

do Zarz4dzenia nr 32
Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 4 wrzeinia 2015 r.

UMOWA

z w^rt^ w dniu ......... ......... pomiQdzy Uniwersytetem w Bialymstoku
reprezentowanym przezi
Dziekana Wydzialu
a

Panem/niq

$l
Uniwersytet w Bialymstoku Wydzial

(nazwa, adres)

zobowi4zuje sig do przeprowadzenia przewodu./postEpowania.

Panali

(wpisat odpowiednio: doktorskiego, habilitacyjneE;o, o nadanie tytulu naukowego)

(imig i nazwisko, adres)

$2
Pan/i
zobowi4zuje sig do pokrycia wydatk6w zwiqzanych z przeprowadzeniem
przewodu/postgpowania oraz koszt6w po5rednich w wysokoSci 30% poniesionych
wydatk6w.

ZaliczkE w wysokoSci . slownie

wplacii do dnia ......................
Z4danie zaplaty pozostalej czgsci koszt6w nastgpuje w
poniesienia koszt6w zwi4zanych z przeprowadzeniem
Pokrywaj4cy koszty przewodr-r./postgpowania zobowi4zany
w terminie 14 dni od daty otrzvmania. na

Z4danie zaplaty koszt6w postgpowania jest niezaleZne
o nadanie stopnia,/tytulu naukowego.

4.

3.

2.

l.

terminie 14 dni od daty
przewodu/postgpowania.

jest do oplacenia faktury
konto Uniwersytetu

od wyniku postgpowania

sr
w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.



$4
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2noici.

$s
Umowg sporz4dzono w trzech jednakowych egzemplarzzch, z kt6rych dwa otrzymuje
UniwersJtet w Bialymstoku, a trzeci Panli

Kandydat pokrywajqcy
ko s z ty p rzew o d u/ po s t g p ow a n i o

Jednos t ka prze pr ow adzaj qca
przew6d/postgpowanie



Zal4cznlk nr 4
do Zarz4dzenia nr 32
Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 4 wrze5nia 20 | 5 r.

UMOWA
zawaraa w dniu ........, .......... pomigdzy Uniwcrsytetem w Bialymstoku
reprezen towany m przczi
Dziekana Wydzialu
a

(nazwa i adres jednostki polwyuajqcej koszty)
reprezentowanym przczi

l.
)

$1

Uniwersytet w Biaiymstoku Wydzial
(nazwa, adres)

zobowi4zuje sig do pzeprowadzenia przewodu/postgpowania

(wpisat odpowiednio; doktorskiego, habilitacyjnego, o nadanie tytulu naukowego)

Pana./i

l.
/nazw a j e d rcst ki pokrry)aj qc ej koszly/

zobowi4zuje sig do pokrycia uydatk6w zwi4zanych z przeprowadzenrem
przewodn /postgpowania Pana/i
i koszt6w poSrednich w wysoko6ci 30% poniesionych wydatk6w.

2. Zaliczkg w wysoko6ci slownie ..........

(nanva jednostki pokrywajqcej koszty)

zobowiqzuje sig wplacid do dnia.. .... . . . . .

3. z4danie zaplaty pozostalej czgsci koszt6w nastgpuje w terminie 14 dni od daty poniesienia
koszt6w zwiqzanych z przeprowadzeniem przewodu/postgpowania lub caloSciowo przeu
jego zakoiczeniem. Pokrywajqcy koszty przewodu/postgpowania zobowi4zany jest do
oplacenia faktury w terminie 14 dni od daty otrzymania, na konto Uniwersytetu

$2



4. z4danie zaplaty kosztow postgpowania jest niezalezne od wyniku postgpowania
o nadanie stopnia,/tytulu naukowego.

$3
w sFrawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mai4 zastosowanie odpowiednie przeplsy
Kodeksu Cywilnego.

$4
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

$5
Umowg sporz4dzono w trzech jednakowych egzemplarzach, z kt6rych dwa otrzymuje
Uniwersytet w Bialymstoku, a trzeci jednostka pokrywai4ca kos"ty p.re*od,r/postgpowania.

Jednostka pokryvajqca
ko s z ty pr z ew o du/p o s t g p ow an i a

/.... ............

2. ....... . ..

Je dno s t ka pr z e p r ow a dzaj qc a
przew6d/postgpowanie


