
Zarządzenie nr 16 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 30 marca 2020 r. 

 

w sprawie kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz postępowań  

o nadanie stopni naukowych 

 

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85) i § 17 ust. 4 pkt 11 Statutu oraz § 7 ust. 3 i § 4 Uchwały 

Nr 2540 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad 

ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego oraz 

zwalniania z tej opłaty (t. j. Obwieszczenie nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z 

dnia 19 grudnia 2019 r.) ustala się w Uniwersytecie w Białymstoku następujące zasady 

rozliczania kosztów finansowych za przeprowadzanie postępowania o nadanie tytułu 

naukowego, postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i stopnia doktora. 

 

§ 1 

1. Koszty finansowe związane z przeprowadzeniem postępowania o nadanie tytułu 

naukowego, postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i stopnia 

doktora pracownika Uniwersytetu w Białymstoku będącego nauczycielem akademickim 

pokrywa jednostka organizacyjna Uniwersytetu zatrudniająca kandydata do tytułu lub 

stopnia naukowego. 

2. Rektor zwalnia z opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego i stopnia doktora pracownika Uniwersytetu w Białymstoku 

niebędącego nauczycielem akademickim ubiegającego się o nadanie stopnia naukowego  

w Uniwersytecie w Białymstoku, na jego wniosek.  

3. Pracownik Uniwersytetu ubiegający się o nadanie tytułu naukowego, na 30 dni przed 

złożeniem dokumentów do Rady Doskonałości Naukowej, składa wniosek do kierownika 

jednostki organizacyjnej o pokrycie kosztów postępowania.  

4. Kierownik jednostki organizacyjnej wskazuje źródło finansowania kosztów postępowania  

o nadanie tytułu naukowego i zleca dokonanie płatności w terminie do 21 dni od złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

 

§ 2 

1. Koszty finansowe związane z przeprowadzeniem postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauczyciela 

akademickiego niebędącego pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku, pokrywa 

jednostka zatrudniająca kandydata. 

2. Koszty finansowe związane z przeprowadzeniem postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora kandydata do 

stopnia naukowego niebędącego nauczycielem akademickim pokrywa kandydat lub 

jednostka zatrudniająca kandydata. 

3. Zasady zwalnia z opłaty lub rozkładania na raty opłaty za przeprowadzenie postepowania 

określa uchwała senatu. 

4. Szczegółowe warunki płatności oraz uprawnienia i obowiązki kandydata do stopnia 

naukowego niebędącego pracownikiem Uniwersytetu lub jednostki zatrudniającej 

kandydata – pokrywającej koszty postępowania, określa umowa zawarta pomiędzy 

kandydatem lub wskazaną przez kandydata jednostką a Uniwersytetem w Białymstoku. 

Wzory umów stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 



§ 3 

1. Ustalone wyżej zasady dotyczą postępowań w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego i postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych od dnia  

1 października 2019 r. z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jednostka organizacyjna Uniwersytetu prowadząca studia doktoranckie pokrywa koszty 

finansowe związane z przeprowadzeniem odpowiednio przewodu doktorskiego lub 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora osób, które rozpoczęły studia 

doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020. 

 

§ 4 

1. Traci moc Zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 września  

2015 r. w sprawie kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz 

postępowań/przewodów o nadanie stopni naukowych ze zmianami wprowadzonymi 

Zarządzeniem nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 lipca 2017 r. 

2. Do finansowania kosztów postępowań wszczętych przed dniem 30 kwietnia 2019 r. stosuje 

się postanowienia Zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia  

4 września 2015 r. w sprawie kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu 

naukowego oraz postępowań/przewodów o nadanie stopni naukowych ze zmianami 

wprowadzonymi Zarządzeniem nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 lipca 

2017 r. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                     Rektor 

      Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 

 


