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ZARZĄDZENIE NR 25/2012 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 4 kwietnia 2012 r. 

 
w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 34/2007 z dnia 21 maja 2007 r.  

w sprawie zasad zwrotu kosztów za przeprowadzanie przewodów doktorskich                          
i habilitacyjnych oraz za czynności o nadanie tytułu naukowego profesora 

 
§ 1 

 
W Zarządzeniu Rektora nr 34/2007 z dnia 21 maja 2007 r.  
w sprawie zasad zwrotu kosztów za przeprowadzanie przewodów doktorskich                       
i habilitacyjnych oraz za czynności o nadanie tytułu naukowego profesora zmianie ulegają § 2 
i § 3, które otrzymują następujące brzmienie: 
 

„§ 2 

1. Koszty związane z przeprowadzaniem przewodów doktorskich obejmują: 
1) Koszty bezpośrednie: 

a. wynagrodzenie promotora, 
b. wynagrodzenie za recenzje, 
c. wynagrodzenie za dodatkowe recenzje, 
d. składki ZUS, FP, ZFŚS - 25,25 % liczone od pozycji a - c, w przypadkach 

wykonywania tych czynności przez pracowników Uczelni, 
e. koszty przeprowadzenia egzaminów doktorskich - opłata wynosi 15 % minimalnej 

stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta za każdy egzamin, 
f. koszty administracyjne w tym m.in.: diety, koszty noclegu oraz podróży 

służbowych recenzentów i promotora, niezbędnych do realizacji ich obowiązków 
w przewodzie doktorskim; 

2) Koszty pośrednie w wysokości 35 % liczone od pozycji z pkt 1 a - f. 
2. Koszty związane z przeprowadzaniem przewodu habilitacyjnego oraz za czynności 

postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora obejmują: 
1) Koszty bezpośrednie: 

a. wynagrodzenie za recenzje, 
b. składki ZUS, FP, ZFŚS - 25,25 % liczone od pozycji a, w przypadkach 

wykonywania tych czynności przez pracowników Uczelni, 
c. koszty administracyjne w tym m.in.: diety, koszty noclegu oraz podróży 

służbowych recenzentów niezbędnych dla realizacji ich obowiązków  
w przewodzie habilitacyjnym lub postępowaniu o nadanie tytułu naukowego 
profesora; 

2) Koszty pośrednie w wysokości 35% liczone od pozycji z pkt 1 a – c. 
 

§ 3 
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1. Dziekan Wydziału, na którym przeprowadzony będzie przewód doktorski, habilitacyjny 
lub postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora przedstawia w Kwesturze 
rozliczenie kosztów przewodów, o których mowa w § 2. 

2. Zwrot kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego, habilitacyjnego lub 
postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora następuje w ratach:  
1) Pierwsza rata w wysokości odpowiednio: 

- w przypadku przewodu doktorskiego – 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 
- w przypadku przewodu habilitacyjnego – 4000 zł (słownie: cztery tysiące 

złotych), 
- w przypadku postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora – 4000 zł 

(cztery tysiące złotych), 
płatna po podpisaniu umowy pomiędzy Uczelnią a jednostką finansującą  
to postępowanie, rata ta ma charakter zaliczkowy, 

2) Kolejne raty będą płatne każdorazowo po powstaniu kosztów w trakcie prowadzenia 
przewodu na podstawie częściowej faktury VAT, 

3) Rozliczenie końcowe – różnica między faktycznie poniesionymi przez Uczelnię 
kosztami a dokonanymi już wpłatami – wraz z ostatnią częściową fakturą VAT.” 

 
§ 2 

 
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
        Rektor  
 

 prof. dr hab. Bogusław Fiedor 

 
Otrzymują: 
wg rozdzielnika  
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