UCHWAŁA 19/2015/2016
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
z dnia 26 listopada 2015 roku
w sprawie zasad zwrotu kosztów z tytułu przeprowadzenia przewodu doktorskiego
postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora
Na podstawie par 46 ust. 1 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Senat uchwala, co następuje:

§1
1. Przypisy uchwały stosuje się do:
a) osób niebędących pracownikami Uniwersytetu, ubiegających się o nadanie stopnia naukowego lub
tytułu naukowego profesora,
b) uczestników studiów doktoranckich, którzy nie zamknęli przewodu doktorskiego do dnia
ukończenia studiów doktoranckich
będących kandydatami do uzyskania stopnia naukowego lub tytułu, zwanych w dalszej treści uchwały
„kandydatami”.
2. W przypadku umów zawartych przez Uniwersytet z innymi szkołami wyższymi lub jednostkami
naukowo-badawczymi w sprawie przeprowadzenia przewodu doktorskiego, postępowania
habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora, niniejsza uchwała nie ma zastosowania o
ile zawarte umowy regulują w sposób odmienny wzajemne zobowiązania stron umowy z tytułu
przeprowadzenia przewodu doktorskiego lub postępowania habilitacyjnego bądź postępowania o
nadanie tytułu profesora.
§2
1. W przypadku gdy kandydat nie jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ani nie
jest uczestnikiem studiów doktoranckich, Rektor zawiera umowę o refundację poniesionych kosztów
związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub o nadanie
tytułu naukowego (zwanych dalej: „postępowaniem”) z jednostkami zatrudniającymi kandydata do
stopnia lub tytułu naukowego lub z samym kandydatem.
2. Umowy, o których mowa w ust 1 powinny być zawierane przed wszczęciem postępowania.
W przypadku postępowania habilitacyjnego oraz postępowań przekazanych przez Centralną Komisję
do Spraw Stopni i Tytułów umowa powinna być zawarta niezwłocznie po przesłaniu dokumentacji
kandydata.
§3
1. Koszty postępowania obejmują całość kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania od dnia
jego wszczęcia do dnia jego zakończenia, bez względu na wynik postępowania. Koszty postępowania
ustala się według stawek obowiązujących w dniu zakończenia postępowania. Koszty związane z
przeprowadzeniem przewodów doktorskich obejmują:
a) wynagrodzenie promotora,
b) wynagrodzenie recenzentów,
c) koszty pośrednie,
d) koszty podróży służbowych recenzentów i promotora.
2. Koszty związane postępowaniem habilitacyjnym obejmują:
a) wynagrodzenie recenzentów,
b) wynagrodzenie członków komisji,
c) koszty pośrednie,
d) koszty podróży służbowych recenzentów i członków komisji.
3. Koszty związane z czynnościami postępowania o nadanie tytułu naukowego obejmują:
a) wynagrodzenia za recenzje,
b) koszty pośrednie (administracyjno-rzeczowe).
4. Wysokość kosztów, o których mowa powyżej określa zarządzeniem Rektor.

§4
1. Wszczęcie postępowania powinno nastąpić po dokonaniu wpłaty na konto Uniwersytetu pierwszej raty
kosztów postępowania, o których mowa w § 3. W przypadku postępowania habilitacyjnego oraz
postępowań przekazanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów dokonanie wpłaty
powinno nastąpić niezwłocznie po przesłaniu dokumentacji kandydata i podpisaniu umowy, o której
mowa w §2 ust.1.
2. Druga rata stanowiąca różnicę pomiędzy odpłatnością na dzień zakończenia postępowania, a pierwszą
ratą winna zostać uiszczona, z zastrzeżeniem ust. 4, przed zakończeniem postępowania.
3. Wysokość wpłaty, o której mowa w ust. 2, ustala – w oparciu o faktycznie poniesione koszty –
jednostka organizacyjna przeprowadzająca postępowanie.
§5
1. Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów nie wszczęli przewodu doktorskiego bądź
go nie zakończyli w czasie odbywania studiów doktoranckich są zobowiązani do ponoszenia kosztów
przewodu, jak osoby niebędące pracownikami Uniwersytetu.
2. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich nie wstrzymuje wszczętego przewodu
doktorskiego, z zastrzeżeniem, że osoba skreślona jest zobowiązana do poniesienia kosztów
postępowania, jak osoba niebędąca pracownikiem Uniwersytetu.
3. Kierownik Studium Doktoranckiego niezwłocznie informuje Dziekana właściwego wydziału o
zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Dziekan właściwego wydziału niezwłocznie zawiera z
kandydatem umowę dotyczącą zasad zwrotu kosztów przewodu doktorskiego z zastrzeżeniem, że
pierwsza rata płatności z tytułu zwrotu kosztów postępowania będzie płatna w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy.
5. W uzasadnionych przypadkach były uczestnik studiów doktoranckich, za pośrednictwem Dziekana, o
którym mowa w ust. 4, może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o rozłożenie opłaty należnej z tytułu
postępowania na raty. W przypadku zgody Rektora – Dziekan zobowiązany jest do zawarcia aneksu do
umowy, o której mowa w ust. 4.
§6
1. Osoba, która w momencie wszczęcia postępowania była pracownikiem Uniwersytetu, a w dniu jego
zakończenia nie pozostaje/nie będzie pozostawała z Uniwersytetem w stosunku pracy jest zobowiązana
do poniesienia kosztów postępowania, jak osoba niebędąca pracownikiem Uniwersytetu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dziekan właściwego wydziału niezwłocznie zawiera z
kandydatem umowę dotyczącą zasad zwrotu kosztów postępowania, z zastrzeżeniem, że pierwsza rata
płatności z tytułu zwrotu kosztów postępowania będzie płatna w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy.
§7
W uzasadnionych przypadkach na wniosek kandydata Rektor może w całości lub w części zwolnić go z
ponoszenia kosztów związanych z postępowaniem. Pisemny wniosek o zwolnienie z całości lub części
kosztów winien być poparty dokumentacją potwierdzającą wystąpienie okoliczności uniemożliwiających
bądź znacznie utrudniających kandydatowi poniesienie kosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu
doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie stopnia profesora.
§8
Traci moc uchwała nr 21/2011/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów z tytułu
przeprowadzenia przewodu doktorskiego i habilitacyjnego oraz wszczęcia postępowania o nadanie tytułu
profesora (z późn. zm.). z zastrzeżeniem, iż do postępowań niezakończonych w dniu wejścia w życie
niniejszej uchwały stosuje się dotychczasowe przepisy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§9
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Leszek Żabiński

