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ZARZĄDZENIE  Nr  88/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

           z  dnia  8 sierpnia 2005 r. 
 
 

wprowadzające zmiany w Załączniku do zarządzenia Nr 42/97 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 4 lipca 1997 r. w sprawie odpłatności za przeprowadzanie prze-

wodów doktorskich i habilitacyjnych osób nie będących pracownikami 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz słuchaczy zaocznych studiów doktoranckich  

w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 
 
 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania 
wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie  w przewodzie doktorskim lub habilita-
cyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora (Dz. U. Nr 178, 
poz.1741) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r.         
w sprawie  warunków wynagradzania  za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 z późniejszymi 
zmianami) zarządza się, co następuje:  
 
 § 1. Załącznik do zarządzenia Nr 42/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
4 lipca 1997 r. w sprawie odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilita-
cyjnych osób nie będących pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego oraz słuchaczy za-
ocznych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim otrzymuje brzmienie: 
 
 

„Opłaty za czynności związane z przeprowadzaniem 
przewodów doktorskich i habilitacyjnych. 

 
 

 1. Wynagrodzenie promotora rozprawy doktorskiej - 3830,00 zł 
 2. Wynagrodzenie recenzenta rozprawy doktorskiej - 1302,20 zł 
 3. Wynagrodzenie recenzenta rozprawy habilitacyjnej - 1915,00 zł 
 4. Opłata za egzamin ustny kierunkowy -  170,00 zł 
 5. Opłata za egzamin z języka obcego -  120,00 zł 
 6. Opłata za egzamin z filozofii lub ekonomii -  140,00 zł 
 7. Opłata administracyjna: 
   -  za przeprowadzenie przewodu doktorskiego -  860,00 zł  
  -  za przeprowadzenie przewodu  habilitacyjnego -  860,00 zł 
 8. Koszty delegacji recenzentów i promotora - według poniesionych
    kosztów.” 
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 § 2. Traci  moc zarządzenie Nr 73/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
5 października 2004 r. w sprawie zmiany Załącznika do zarządzenia Nr 42/97 Rektora Uni-
wersytetu  Wrocławskiego  z  dnia 4 lipca 1997 r.  dotyczącego  odpłatności  za  przeprowa-
dzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych osób nie będących pracownikami Uniwersy-
tetu Wrocławskiego oraz słuchaczy zaocznych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wro-
cławskim.  
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r. 
 
                                                                        
                                                                                     


