
 

 
 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 42 

   

ZARZĄDZENIE Nr 15 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad ustalania i pobierania odpłatności za przeprowadzanie 

postępowań o nadanie stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego 

na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

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

(Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.), uchwały Senatu UMK Nr 88 z dnia 25 czerwca 2019 r.  

w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 209 z późn. zm.) oraz 

uchwały Senatu UMK Nr 89 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie 

stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 210 z późn. zm.) 

z a r z ą d z a   s i ę, co następuje: 

§ 1 

 

1. Z chwilą złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora lub 

podjęcia uchwały przez radę dyscypliny wyrażającej zgodę na przeprowadzenie 

postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego wydział przygotowuje umowę  

z jednostką zatrudniającą osobę ubiegającą się o nadanie stopnia  naukowego albo z samą 

tą osobą, regulującą zasady odpłatności za przeprowadzenie postępowania. 

2. Umowę ze strony Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej 

„Uniwersytetem”, podpisuje prorektor właściwy ds. badań naukowych przy 

kontrasygnacie kwestora, a w Collegium Medicum prorektor ds. Collegium Medicum 

przy kontrasygnacie zastępcy kwestora ds. Collegium Medicum. 

3. W przypadku rezygnacji z przeprowadzenia postępowania albo jego zamknięcia przez 

radę dyscypliny z innych przyczyn, jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się  

o nadanie stopnia naukowego albo sama ta osoba jest zobowiązana do pokrycia 

rzeczywiście poniesionych przez Uniwersytet kosztów oraz opłaty, o której mowa 

odpowiednio w § 17 ust. 1  pkt 5 uchwały Senatu UMK Nr 89 (Biuletyn Prawny UMK  

z 2019 r., poz. 210 z późn. zm.) oraz w § 13 ust. 1 pkt 5 uchwały Senatu Nr 88 (Biuletyn 

Prawny UMK z 2019 r., poz. 209 z późn. zm.). 

4. Wprowadza się następujące wzory umów: 

1) wzór umowy o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora z jednostką 

zatrudniającą osobę ubiegającą się o stopień doktora, stanowiący załącznik nr 1; 



2 

 

2) wzór umowy o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora z osobą 

ubiegającą się o stopień doktora, stanowiący załącznik nr 2; 

3) wzór umowy o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego z jednostką zatrudniającą osobę ubiegającą się o stopień naukowy, 

stanowiący załącznik nr 3; 

4) wzór umowy o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego z osobą ubiegającą się o stopień naukowy, stanowiący załącznik nr 4. 

 

§ 2 

 

1. W celu wypłaty wynagrodzenia osobom niebędącym pracownikami Uniwersytetu zawiera 

się z nimi umowy o dzieło w przypadku recenzentów oraz umowy zlecenia w przypadku 

pozostałych osób uczestniczących w postępowaniu według wzorów określonych 

odrębnymi przepisami. 

2. Stawkę wynagrodzenia profesora przyjmuje się w wysokości obowiązującej w chwili 

zawierania umowy. 

 

§ 3 

 

Koszty związane z przeprowadzeniem postępowania ponosi wydział, a wpływy z odpłatności 

pozostają do jego dyspozycji. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2020 r. i ma zastosowanie do postępowań 

wszczętych po 30 września 2019 r. 

 

 

  R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


