
Zarzqdzenie nr 9
Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 30.05.2007 r.

w sprawie koszttjw Jinonsowych poslgpowafi o nadanie tytulu naukowego
oroq stopni naukowych

Na podstawie aft. 94 ust. I pkt. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie

wzszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm.), $ 7 pkt. 2 RozporzEdzenia Rady Ministr6w
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie szczeg6iowych zasad gospodarki finansowej uczelni

publicznych (Dz. U. Nr 246 poz. 1796), $ I 2 pkt. 3 Rozporzqdzenia Ministra Nauki i

Szkolnictwa Wyzszego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunk6w wynagtadzania za

prace i przyznawania innych Swiadczeri zwiqzanych z pracq dla pracownik6w zatrudnionych

w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251 poz. 1852), aft. 30 ust. 2 Ustawy z cJnia 14 marca 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tltule w zakresie sztuki (Dz U.

Nr 65 poz. 595 z p62n. zm.), $ 3 ust. 2 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 3 paldziernika 2003 r. w sprawie wysokoSci i warunk6w wyplacania wynagrodzenta

promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a takZe

w postqpowaniu o nadanie tytulu naukowego (Dz. U. Nr 178 poz. 1741), ustala sig w
Uniwersytecie w Bialymstoku nastgpuj4ce zasady rozliczania koszt6w finansowych

postgpowania o nadanie tytulu naukowego oraz przeprowadzenie przewodu doktorskiego i
habilitacyj nego:

$r
Koszty finansowe zwiqzane z postgpowaniem o nadanie tytulu naukowego,

przeprowadzeniem przewodu doktorskiego i habilitacyjnego pracownika Uniwersytetu

w Bialyrnstoku pokrywa jednostka organizacyjna Uniwersytetu zatrudniaj4ca kandydata do

tytulu lub stopnia naukowego. 
$ 2

1. Koszty finansowe zwiqzane z postgpowaniem o nadanie tytulu naukowego,
przeprowadzeniem przewodu doktorskiego i habilitacyjnego kandydata do tytulu lub

stopnia naukowego niebgd4cego pracownikiem Uniwersytetu w Bialymstoku, wraz

z kosztami poSrednirni w wysokoSci l0% poniesionych wydatk6w, pokrywa kandydat

lub wskazana przez kandydata instytucja.
2. Szczeg6lowe warunki platno6ci oraz uprawnienia i obowi4zki kandydata do tytulu lub

stopnia naukowego niebgd4cego pracownikiem Uniwcrsytetu lub instytucji
pokrywajqcej koszty przewodu/ postEpowania, okreSla umowa zawarta pomipdzy

kandydatem lub wskazan4 przez kandydata instytucj4 a Uniwers)'tetem

w Bialymstoku. Wzory um6w stanowiqZalqczniki do niniejszego ZatzEdzenia

$3
Dziekan wydzialu moze, na pisemn4 proSbE uczestnika studi6w doktoranckich, zwolnii go

z pokrywania koszt6w zwi4zanych z przeprowadzenia przewodu doktorskiego w czgSci lub

calosci 
$ 4

Ustalone wyizej zasady nie dotycz4 postppowah o tytul naukowy oraz przewod6w doktorskich

i habililacyjnych wszczElych przcd dniem wejScia w 2ycie niniejszego Zarzqdzenia.

0)
Traci moc Zarzqdzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu w Bialyrnstoku z dnia 5.11.1999 r.

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
l.
2.



zawarta w dniu

Zalqcznlk nr I do ZarzEdzenia nr 9

Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia30.05.2007 r.

wair

UMOWA

pomigdzy Uniwersytetem w Bialymstoku
reprezentowanym przezi

l. Dziekana Wydzialu

2. Kwestor

I

Panem/ni4

$l

Uniwersytet w Bialymstoku Wydzial
I nanua, adresl

zobowiqzuje sig do przeprowadzenia przewodu /postEpowania

/wpisat odpowiednio: doktorskiego, habilitacyjnego, o nadanie tytulu naukowego/

Pana,/i............

s2

l. Pan/i........... .......... zobowiEzuje sig do pokrycia wydatk6w zwiqzanych

z przeprowadzeniem przewodu/postgpowania oraz koszt6w poSrednich w wysoko6ci l0%

poniesionych wydatk6w.

2. Zaliczkg w wysokoSci ................slownie

Pan/i. . . . . . . . . ... . . zobowi4zuje sig wplacrc

do dnia ..........

3. Zqdanie zaplaty pozostalej czgSci koszt6w moZe nastqpowai czg3ciowo - w terminie l4 dni

od daty poniesienia koszt6w zwi4zanych z przeptowadzeniem przewodu/postqpowania,

Iub calodciowo przed jego zakoirczeniem. Pokrywaj4cy koszty przewodu/postqpowanta



zobowi4zany j est do oplacenia faktury w terminie 14 dni od daty otrzymania, na konto: KB

SA I Oddzial Bialystok 1l 1500 10831210800551120000.

4. Wplacone na konto Uniwersytetu w Bialymstoku Srodki finansowe nie podlegaj4 zwrotowi

w przypadku, gdy prowadzony przew6d,/postgpowanie nie zostanie zakofrczone nadaniem

stopnia,/tltulu naukowe go.

$3

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maj4 zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

$4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2no5ci.

$s

Umowp sporz4dzono w trzech jednakowych egzemplarzach, z kt6rych dwa otrzymuje

Uniwersytet w Bialymstoku, a trzeci Pan/i

Kandydat pokryuajqcy
ko sz ry p rzew od u/po s t qpow a n i o

J e dno s t ka p r z e p r ow adzaj qc a
przewbd/postqpowanie

1.

2-



zawarta w dniu

Zal4cznlk nr 2 do Zarz4dzenia ff 9

Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 30.05.2007 r.

wair
UMOWA

pomigdzy Uniwersytetem w Bialymstoku

rep rczentow anym Przez':

1. Dziekana Wydzialu

2. Kwestor

a

/nazwa i adres jednostki pokrywajqcej koszly/

reprezentowanym Przez|

l. .................

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

$r

Uniwersytet w Bialymstoku Wydzial
/nazwa, adres/

zobowi4zuje siq do przeprr-rwadzen ia przewodu/postqpo\ ania

/wpisat odpowiednio doktorskiego, habilitacyjnego' o nadanie tylulu naukowego/

Pana/i .....-...........

$2

zobowiqzuje si9 do pokrycia wydatk6w zwi4zanych

/n azw a j ednos tki pokryw aj qcej koszty//

z przeprowadzcniem przewodtr/postgpowania Pana/i -....... ..

i koszt6w poSrednich w wysoko6ci 107o poniesionych wydltk6w.

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

/nazwa j ednos lki pokrywaj qcej koszty/

do dnia......... ........ ...



3. Zqdanie zaptraty pozostalej czgsci koszt6w moze nastgpowai czg3ciowo - w terminie 14

dni od daty poniesienia koszt6w zwiEzanych z przeprowadzeniem

przewodr.r/postppowania, lub calo6ciowo przed jego zakofczeniem. Pokrywaj4cy koszty

przewodr-r/postEpowania zobowi4zany jest do oplacenia faktury w terminie l4 dni od daty

otrzymania, na konto: KB SA I Oddzial Bialystok I I 1500 10831210800551120000.

4. Wplacone na konto Uniwersytetu Srodki finansowe nie podlegaj4 zwrotowi w przypadku,

gdy prowadzony przew6d/postgpowanie nie zostanie zakohczone nadaniem stopnia'/tytulu

naukowego.

$3

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majE zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

s4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

$5

Umowg sporzqdzono w trzech jednakowych egzemplarzach, z kt6rych dwa otrzymuje

Uniwersytet w Bialymstoku, trzeci jednostka pokrywaj4ca koszty przewodu/postgpowania.

Je dno s tka po krynu aj c1c a
ko szt y p rzew o du /po s t qlcow u n i a

2.

L

Je dn o s lka przepr ow adzaj qc a
przewdd/postqpowanie

2.

t.


