
    

 
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 
al. Rejtana  16 C;  35 – 959 Rzeszów 
tel.: + 48 17 872 10 00  (centrala) 
       + 48 17 872 10 10      
fax: + 48 17 872 12 65 
e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl                                                 

ZARZĄDZENIE  NR  1/2012 

 

REKTORA 

UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO 

z  dnia  02.01.2012 r. 

 
w  sprawie :  w sprawie ponoszenia opłat za czynności związane z awansem naukowym 

pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

   

Na podstawie:  
− Ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005.164.1365 z późn. zm.) 

− Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz.U.2003.65.595 z późn. zm.) 

− Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.09.2011 r. w sprawie wysokości 

i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, 

postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.2011.206.1219) 

− Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.10.2011 r. w sprawie warunków 

wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 

zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U.2011.243.1447) 

zarządza się: 

§1 

Ze środków wydzielonych w budżecie Uczelni mogą być pokrywane koszty przewodów 

doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora dla 

pracowników naukowych zatrudnionych w Uniwersytecie Rzeszowskim jako podstawowym 

miejscu pracy. 

 

      §2 

1. Koszty związane z przeprowadzeniem przewodów doktorskich obejmują: 

a) wynagrodzenie promotora 

b) wynagrodzenie za recenzje 

c) koszty delegacji promotora i recenzentów zamiejscowych 

d) koszty egzaminów doktorskich 

e) koszty administracyjne 

2. Koszty związane z przeprowadzeniem postępowań habilitacyjnych obejmują: 

a) wynagrodzenie za recenzje 



b) koszty delegacji recenzentów zamiejscowych 

c) wynagrodzenie dla członków komisji habilitacyjnej 

d) koszty administracyjne 

3. Koszty związane z przeprowadzeniem postępowań o nadanie tytułu profesora obejmują: 

a) wynagrodzenie za recenzje 

b) koszty administracyjne 

4. Warunkiem finansowania przewodu lub postępowania jest podpisanie z Pracownikiem 

umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

 

§3 

Koszty dyplomów (doktorskiego, habilitacyjnego) oraz inne koszty dodatkowe pokrywa 

Pracownik. 

 

      §4 

W sytuacjach uzasadnionych negatywnymi rezultatami przewodu doktorskiego, postępowania 

habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora, Rektor może żądać zwrotu 

całości lub części poniesionych przez Uczelnię kosztów. 

 

      §5 

Wykonanie Zarządzenia nadzoruje Rektor/Prorektor według kompetencji. 

 

      §6 

Niniejszym traci moc Zarządzenie nr 44/2010 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 

24.09.2010 r. w sprawie ponoszenia opłat za czynności związane z awansem naukowym 

pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

§7 

Zarządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r. 

            
 

    REKTOR 

         UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO 

         

 

Prof. dr hab.  STANISŁAW  ULIASZ 

 



  Załącznik Nr 1 

U M O W A 

 
Zawarta w dniu ………………… w Rzeszowie pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim w Rzeszowie,  
ul. Rejtana 16C, reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………...…..., zwanym dalej Pracodawcą, 

a ……………………………………, zamieszkałą/ym ……………………………........................................ 

………………………………………………., zwaną/ym dalej Pracownikiem o następującej treści: 

 
§1 

1. Pracodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów przewodu wobec ……………………………     
jako jednostki przeprowadzającej przewód doktorski/postępowanie habilitacyjne/postępowanie 
o nadanie tytułu profesora. 

2. Pracownik zobowiązuje się do przepracowania w Uniwersytecie Rzeszowskim, a w przypadku 
zmian organizacyjnych także u następcy prawnego Uniwersytetu dwóch lat od daty uzyskania 
stopnia doktora/doktora habilitowanego/tytułu profesora. 

 
§2 

W przypadku: 
− porzucenia pracy 
− rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem przez Pracownika, 
− wygaśnięcia stosunku pracy 
− rozwiązania stosunku pracy z winy Pracownika 
Pracownik zobowiązuje się do zwrotu całości poniesionych przez Pracodawcę kosztów 
przeprowadzenia przewodu doktorskiego/postępowania habilitacyjnego/postępowania o nadanie tytułu 
profesora.  
 

§3 
W razie rozwiązania stosunku pracy z Pracownikiem na mocy porozumienia stron Pracownik 
zobowiązany jest do zwrotu Pracodawcy poniesionych kosztów przewodu w kwocie proporcjonalnej 
do wymaganego dwuletniego okresu zatrudnienia. 
 

§4 
W sytuacjach uzasadnionych negatywnymi rezultatami przewodu doktorskiego/postępowania 
habilitacyjnego/postępowania o nadanie tytułu profesora, Rektor może żądać zwrotu od Pracownika 
całości lub części poniesionych przez Pracodawcę kosztów przewodu. 
 

§5 
Pracownik zobowiązuje się informować Pracodawcę o stopniu zaawansowania przewodu 
doktorskiego/postępowania habilitacyjnego/postępowania o nadanie tytułu profesora. 
 

§6 
W zakresie nieuregulowanym umową strony stosują właściwe przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy 
prawo o szkolnictwie wyższym. 
 

§7 
Do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle wykonania tej umowy właściwe są sądy 
powszechne siedziby Pracodawcy. 
 

§8 
Umowę powyższą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 
stron. 
 
 
…………………………………             …………………………………… 
               (Pracownik)              (Pracodawca) 
  

 


