Zarządzenie nr 15/14
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
z dnia 21.02.2014 r.
w sprawie określenia na 2014 r. wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji
habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia
naukowego i tytułu naukowego

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie wysokości i warunków
wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim,
postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (t.j. Dz. U. z 2014
r., poz. 48), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1571),
zarządzam, co następuje:

§1
1. Stawki wynagrodzeń w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, postępowaniach
habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora wynoszą:
1) dla promotora w przewodzie doktorskim jednorazowo

- 4 940,00 zł,

2) za recenzje w przewodzie doktorskim

- 1 679,60 zł,

3) za recenzje w przewodzie habilitacyjnym (wg starej procedury)- 2 470,00 zł,
4) za recenzje w postępowaniu habilitacyjnym

- 1 976,00 zł,

5) za recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

- 2 470,00 zł.

2. Wynagrodzenie dla promotora rozprawy doktorskiej może zostać podwyższone o 50%
w przypadku, gdy przewód doktorski dotyczył cudzoziemca i był prowadzony w języku
obcym lub osoby niepełnosprawnej, jeżeli rodzaj niepełnosprawności wymaga od
promotora szczególnych kwalifikacji.
3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest wykonanie czynności wymienionych w ust. 1,
zgodnie z zawartą umową i przedłożenie rachunku.

§2
Członkom komisji habilitacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego, za sporządzenie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora
habilitowanego przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:
1) dla przewodniczącego

- 1 976,00 zł,

2) dla sekretarza

- 1 729,00 zł,

3) dla członka

- 988,00 zł,

4) dla recenzenta

- 494,00 zł.

§3
1. Koszty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego obejmują:
1) wynagrodzenie promotora,
2) wynagrodzenia za recenzje,
3) koszty podróży i noclegów promotora, recenzentów,
4) koszty administracyjne w wysokości 1.000 zł.
2. Koszty związane z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego obejmują:
1) wynagrodzenia za recenzje,
2) wynagrodzenia członków komisji habilitacyjnej,
3) koszty podróży i noclegów członków komisji habilitacyjnej,
4) koszty administracyjne w wysokości 1.000 zł.
3. Koszty związane z przeprowadzeniem postępowania o nadanie tytułu profesora obejmują:
1) wynagrodzenia za recenzje,
2) koszty podróży i noclegów recenzentów,
3) koszty administracyjne w wysokości 1.000 zł.

§4
1. Koszty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego lub postępowania
habilitacyjnego oraz za czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pokrywa
z zastrzeżeniem ust.2 :
1)Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – w przypadku przewodu lub postępowań
dotyczących kandydatów będących pracownikami Uczelni lub uczestnikami studiów
doktoranckich prowadzonych na wydziałach UMB, kończących się uzyskaniem stopnia
naukowego doktora,

2) jednostka zatrudniająca kandydata lub sam kandydat – w przypadkach innych niż
wymienione w ust. 1, na zasadach określonych w zawartej z Uczelnią umowie.
2. W przypadku kandydatów do stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu
profesora, którzy są pracownikami szpitali klinicznych zatrudnionymi w pełnym
wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, dla których UMB jest podmiotem
tworzącym,

koszty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego,

habilitacyjnego oraz za czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, pokrywa
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, za wyjątkiem kosztów administracyjnych,
które obciążają kandydata.
3. W przypadku kandydatów do stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu
profesora, którzy w trakcie przeprowadzania przewodu doktorskiego, habilitacyjnego
oraz czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora stali się pracownikami
szpitali klinicznych, dla których Uczelnia jest podmiotem tworzącym, w pełnym
wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, koszty związane z przeprowadzaniem
przewodu doktorskiego, habilitacyjnego oraz czynności w postępowaniu o nadanie
tytułu profesora pokrywa Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, za wyjątkiem
kosztów administracyjnych, które obciążają kandydata.
4. W przypadku kandydatów do stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu
profesora, którzy w trakcie przeprowadzania przewodu doktorskiego, habilitacyjnego
oraz czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przestają spełniać warunki
określone w §4 ust. 2, koszty powstałe od tej daty, związane z przeprowadzaniem
przewodu doktorskiego, habilitacyjnego oraz czynności w postępowaniu o nadanie
tytułu profesora pokrywa kandydat.

§5
1. Wzory umów na wykonanie czynności w przewodzie doktorskim, przewodzie
habilitacyjnym, postępowaniu habilitacyjnym oraz o nadanie tytułu profesora, wzory umów
na odpłatne przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o
nadanie tytułu profesora, stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.
2. Umowy, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu podpisywane są w imieniu
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przez właściwego Dziekana, działającego na
podstawie udzielonego przez Rektora pełnomocnictwa.

§6
W umowach na recenzje w przewodzie habilitacyjnym (stara procedura) zawartych
i niezrealizowanym do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia należy dostosować
wynagrodzenie do kwoty 2 262,50 zł tj. 50 % stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
profesora zwyczajnego określonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich,
obowiązującej w 2013 r.

§7
1. Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 43/12.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 – wzór Umowy zlecenie na promotorstwo w przewodzie doktorskim.
Załącznik Nr 2A – wzór Umowy o dzieło na recenzję w przewodzie doktorskim.
Załącznik Nr 2B- zwór Umowy o dzieło na recenzję w przewodzie doktorskim ( w starym trybie).
Załącznik Nr 3A – wzór Umowy o dzieło na recenzję w przewodzie habilitacyjnym (w starym trybie).
Załącznik Nr 3B – wzór Umowy o dzieło na recenzję w przewodzie habilitacyjnym (po zmianie przepisów) oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
Załącznik Nr 4 – wzór Umowy o dzieło z przewodniczącym komisji habilitacyjnej.
Załącznik Nr 5 – wzór Umowy na odpłatne przeprowadzenie przewodu doktorskiego (z kandydatem/jednostką
zatrudniającą kandydata).
Załącznik Nr 6 – wzór Umowy na odpłatne przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego/tytułu profesora
(z kandydatem/jednostką zatrudniającą kandydata).
Załącznik nr 7 umowa o odpłatne przeprowadzenie przewodu doktorskiego z pracownikiem USK/UDSK.

