
Zarządzenie Nr  29/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 kwietnia 2008 r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla promotorów w przewodach 
doktorskich, recenzentów w przewodach doktorskich, habilitacyjnych, w postępowaniu 

dotyczącym powołania na stanowisko profesora oraz w postępowaniu dotyczącym 
nadania tytułu naukowego profesora oraz innych opłat za czynności związane z 
przeprowadzeniem przewodów doktorskich i habilitacyjnych w Uniwersytecie 

Wrocławskim  
 
           Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 30 ust. 2 
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 
tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595, z późniejszymi zmianami) oraz  
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 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 habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora (Dz. U. Nr 178 poz. 1741) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i 
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w 
uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co 
następuje: 
 

§ 1. Ustala się wysokość wynagrodzenia dla: 
 

1/ promotora rozprawy doktorskiej    - 3 830,00 zł. 
2/ recenzenta rozprawy doktorskiej    - 1 302,20 zł. 
3/ recenzenta rozprawy habilitacyjnej  - 1 915,00 zł.  
4/ recenzenta w postępowaniu dotyczącym  
    powołania na stanowisko profesora  - 1 275,00 zł. 
5/ recenzenta w postępowaniu dotyczącym 
    nadania tytułu naukowego profesora    - 1 915,00 zł. 

 
§ 2. Ustala się wysokość opłat za czynności związane z przeprowadzeniem 

przewodów doktorskich i habilitacyjnych, które obejmują: 
1/ wynagrodzenie promotora rozprawy doktorskiej  -   określone w § 1 pkt 1, 
2/ wynagrodzenie recenzenta rozprawy doktorskiej  -   określone w § 1 pkt 2, 
3/ wynagrodzenie recenzenta rozprawy habilitacyjnej -   określone w § 1 pkt 3, 
4/ opłatę za egzamin ustny kierunkowy                        -   170,00 zł. 
5/ opłatę za egzamin z języka obcego                          -   120,00 zł. 
6/ opłatę za egzamin z dyscypliny dodatkowej             -   140,00 zł.  
7/ opłatę administracyjną: 

            - za przeprowadzenie przewodu doktorskiego      -  860,00 zł. 
            - za przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego -  860,00 zł. 

8/ koszty delegacji recenzentów i promotora -  według poniesionych kosztów. 
 
 

§ 3. Wysokość kosztów każdego przewodu określa, po jego zakończeniu, Kwestura 
w porozumieniu z jednostką organizacyjną Uczelni, w której przewód był przeprowadzony. 



 
§ 4. Wynagrodzenie promotorowi oraz wynagrodzenie za recenzję wypłaca jednostka 

powołująca promotora lub zlecająca opracowanie recenzji. 
 
§ 5. Pozostałe koszty przewodu, określone w § 2, ponosi jednostka prowadząca 

przewód. 
 
§ 6. Obowiązek wypłaty wynagrodzeń określonych w § 4 oraz obowiązek  pokrycia 

kosztów określonych w § 5, może przejąć jednostka zatrudniająca kandydata do stopnia 
doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora, na zasadach określonych w umowie 
zawartej z jednostką powołującą promotora albo zlecającą opracowanie recenzji lub opinii.    
 
 § 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Badań Naukowych i Współpracy  z  Zagranicą. 
 

§ 8. Tracą moc: 
1/ zarządzenie nr 42/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lipca 1997 r. w 
sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodów doktorskich i habilitacyjnych osób nie 
będących pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego oraz słuchaczy zaocznych studiów 
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, 
  
2/ 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 przeprowadzenie przewodów 
doktorskich i habilitacyjnych osób nie będących pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz słuchaczy zaocznych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, 
 
3/ zarządzenie nr 41/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lipca 1997 r. w 
sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla promotorów w przewodach doktorskich, 
recenzentów w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, w postępowaniu dotyczącym 
powołania na stanowisko profesora oraz w postępowaniu dotyczącym nadania tytułu 
naukowego profesora, 
 
4/ zarządzenie Nr 89/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 sierpnia 2005 r. w 
sprawie zmiany zarządzenia nr 41/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lipca 
1997 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla promotorów w przewodach 
doktorskich, recenzentów w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, w postępowaniu 
dotyczącym powołania na stanowisko profesora oraz w postępowaniu dotyczącym nadania 
tytułu naukowego profesora. 
 
 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania. 
 
 

  


