
ZARZĄDZENIE Nr 28/2020 
Rektora Politechniki Koszalińskiej  

z dnia 29 kwietnia 2020 r.   
w sprawie zasad finansowania przewodów doktorskich,  

postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora 
 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 oraz art. 182 ust. 1-6 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) 
wprowadza się następujące zasady finansowania przewodów doktorskich, postępowań 
habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora. 

§ 1 
1. Pracownicy uczelni i uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni 
oraz osoby, które ukończyły kształcenie w Szkole Doktorskiej PK nie ponoszą opłat 
związanych z przeprowadzeniem w uczelni przewodu doktorskiego, postępowania 
habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora. 
2. Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie 
tytułu profesora pracowników lub doktorantów Politechniki Koszalińskiej oraz 
uczestników Szkoły Doktorskiej PK, realizowane przez jej jednostki, są finansowane 
przez te jednostki ze środków przeznaczonych na kształcenie kadry. 

§ 2 
Koszty przeprowadzenia przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych oraz 
postępowań o nadanie tytułu profesora obejmują odpowiednio: wynagrodzenia dla 
promotorów, recenzentów oraz członków komisji habilitacyjnych według aktualnie 
obowiązujących stawek (wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne), koszty 
delegacji lub zwrot kosztów podróży oraz narzut kosztów pośrednich. 

§ 3 
1. Koszty, o których mowa w § 2, pokrywa osoba ubiegająca się o nadanie stopnia 
doktora, doktora habilitowanego albo tytułu profesora na zasadach określonych  
w umowie. 
2. Obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w § 2, może zostać przejęty przez 
podmiot zatrudniający osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora, doktora 
habilitowanego albo tytułu profesora na zasadach określonych w umowie. 
3. Wzory umów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, określają odpowiednio załączniki 
nr 1 i 2. 

§ 4 
1. Politechnika Koszalińska może dofinansować nauczycielowi akademickiemu 
zatrudnionemu w uczelni przewód doktorski lub postępowanie habilitacyjne oraz 



postępowanie o nadanie tytułu profesora przeprowadzone w jednostkach poza 
Politechniką Koszalińską w dyscyplinach naukowych, w których Politechnika 
Koszalińska nie posiada odpowiednich uprawnień, a które są istotne dla autonomii i jej 
uprawnień akademickich, wg trybu określonego w załączniku nr 3. 
2.  Dofinansowanie przewidziane w ust. 1 może być przyznane na pokrycie kosztów, 
o których mowa w § 2.  
3. W przypadku przyznania dofinansowania zawierane są przez PK umowy z: 

1) jednostką przeprowadzającą przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne 
lub postępowanie o nadanie tytułu profesora – umowa określająca warunki 
pokrycia kosztów; 
2) pracownikiem – umowa określająca warunki pokrycia kosztów, obowiązki 
pracownika oraz konsekwencje ich niewypełnienia. 

4. Wzór umowy z pracownikiem określa załącznik nr 4. 
5. Wzór wniosku o dofinansowanie określa załącznik nr 5.  

§ 5 
Wszelkie decyzje w imieniu Politechniki Koszalińskiej w sprawach, o których mowa 
w niniejszym zarządzeniu, podejmuje prorektor ds. badań. 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
        
 
         R E K T O R 
                                                                             

            prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal 


