
                                                                                                                                                                                                                        
PROJEKT 

Zarządzenie nr 13/2020 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie określenia zasad odpłatności za przeprowadzanie postępowań wszczętych  

od dnia 1 października 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym oraz stopnia doktora habilitowanego 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

  

Na podstawie art. 23 ust.1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz.85), § 13 ust. 2 Statutu 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r, ze zm. oraz § 19 ust. 2 

Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Uniwersytecie Medycznym 

w Łodzi i § 9 ust. 2 Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – wprowadzonych uchwałą nr 319/2019 

z dnia 26 września 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm., zarządzam 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się zasady odpłatności za przeprowadzenie postępowań w sprawie nadania 

stopnia doktora w trybie eksternistycznym oraz doktora habilitowanego w Uniwersytecie 

Medycznym w Łodzi, zwanym dalej „Uniwersytetem”. 

2. Na uzasadniony wniosek kandydata do stopnia doktora lub doktora habilitowanego Rektor 

może zwolnić kandydata z opłaty w całości lub w części. 

 

§ 2 

1. Opłata za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora jest zależna od 

liczby promotorów sprawujących opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, 

zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz.1688, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”; wysokość opłaty określa załącznik 

do zarządzenia. 

2. Na opłatę za przeprowadzenie postępowania doktorskiego składa się:  

1) wynagrodzenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, 

w wysokości określonej, dla każdego z nich, w art. 184 ust. 2 ustawy  

2) wynagrodzenie recenzentów, w wysokości określonej w art. 184 ust. 3 pkt 1 ustawy;  

3) koszty składek ZUS od wynagrodzeń określonych w pkt 1-2, naliczonych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

4) koszty delegacji członków komisji doktorskiej oraz koszty związane z obsługą 

administracyjną. 

 

§ 3 

1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego określa załącznik do zarządzenia.  

2. Na opłatę za przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego składa się: 

1) wynagrodzenie recenzentów, w wysokości określonej w art. 184 ust. 3 pkt 2 ustawy;  

2) wynagrodzenie przewodniczącego, sekretarza oraz członka komisji habilitacyjnej, 

w wysokości określonej w art. 184 ust. 4 ustawy; 



3) koszty składek ZUS od wynagrodzeń określonych w pkt 1 i 2, naliczonych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

4) koszty delegacji członków komisji habilitacyjnej oraz koszty związane z obsługą 

administracyjną. 

 

§ 4 

1. Opłaty za przeprowadzenie postępowania, o których mowa w § 2 i 3, kandydat do nadania 

stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo zatrudniająca go jednostka wnosi 

na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem, która szczegółowo określa terminy i 

sposób wniesienia opłat.  

2. Umowę zawiera się: 

1) w przypadku postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – po wszczęciu 

postepowania; 

2) w przypadku postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – 

po powołaniu komisji habilitacyjnej. 

3. Umowę ze strony Uniwersytetu podpisuje przewodniczący rady naukowej prowadzącej 

postępowanie lub osoba przez niego wyznaczona.  

4. W przypadku rezygnacji kandydata do nadania stopnia z przeprowadzenia postępowania 

albo zamknięcia postępowania przez właściwą radę naukową z innych przyczyn, jednostka 

zatrudniająca kandydata do nadania stopnia albo kandydat są zobowiązani do pokrycia 

rzeczywiście poniesionych przez Uniwersytet kosztów tego postępowania. 

 

§ 5 

Osoba, której nadano stopień doktora albo doktora habilitowanego wnosi opłatę za wydanie 

odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz ich duplikatów, w wysokości 

określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 

2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta 

(Dz. U. poz. 1837). 

 

§ 6 

1. Tracą moc: 

1) zarządzenie nr 11/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, 

postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,  

2) zarządzenie 16/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie opłaty za przeprowadzenie egzaminu doktorskiego z nowożytnego 

języka obcego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, 

3) zarządzenie nr 65/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie ustalenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu doktorskiego 

z dyscypliny dodatkowej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, 

4) zarządzenie nr 11/2016 z dnia 7 marca 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza 

studiami doktoranckimi, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie 

tytułu naukowego profesora i wysokości wynagrodzenia dla promotora oraz za recenzje 

i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu 

o nadanie tytułu naukowego profesora,  

5) zarządzenie nr 64/2018 z dnia 27 września 2018 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu 

doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz egzaminu doktorskiego z nowożytnego 

języka obcego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

- z zastrzeżeniem ust. 2. 

https://intranet.umed.pl/reccenter/Zarzadzena_dok/zarzadzenie_16_2015.pdf
https://intranet.umed.pl/reccenter/Zarzadzena_dok/zarzadzenie_16_2015.pdf
https://intranet.umed.pl/reccenter/Zarzadzena_dok/zarzadzenie_16_2015.pdf
https://intranet.umed.pl/reccenter/Zarzadzena_dok/Zarz%C4%85dzenie_2015_065.pdf
https://intranet.umed.pl/reccenter/Zarzadzena_dok/Zarz%C4%85dzenie_2015_065.pdf
https://intranet.umed.pl/reccenter/Zarzadzena_dok/Zarz%C4%85dzenie_2015_065.pdf
https://intranet.umed.pl/reccenter/Zarzadzena_dok/Zarz%C4%85dzenie_2016_011.pdf
https://intranet.umed.pl/reccenter/Zarzadzena_dok/Zarz%C4%85dzenie_2016_011.pdf
https://intranet.umed.pl/reccenter/Zarzadzena_dok/Zarz%C4%85dzenie_2016_011.pdf
https://intranet.umed.pl/reccenter/Zarzadzena_dok/Zarz%C4%85dzenie_2016_011.pdf
https://intranet.umed.pl/reccenter/Zarzadzena_dok/Zarz%C4%85dzenie_2016_011.pdf
https://intranet.umed.pl/reccenter/Zarzadzena_dok/Zarz%C4%85dzenie_2016_011.pdf


2. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, zachowują moc w stosunku do przewodów 

doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, 

wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. – przy czym przy zawieraniu umów przepis  

§ 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

      REKTOR:  prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują:  

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika  

- intranet/BIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do zarządzenia nr 13/2020 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 
 

Wysokość opłat za przeprowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora 

i doktora habilitowanego 

 

 
Lp. Typ postępowania  Opłata 

1 Postępowanie doktorskie - 1 promotor 16 800 zł 

2 Postępowanie doktorskie - 1 promotor i promotor pomocniczy 22 200 zł 

3 Postępowanie doktorskie - 2 promotorów1 25 800 zł 

4 Postępowanie habilitacyjne 22 200 zł 

 
 

                                                           
1 W przypadku wyznaczenia większej liczby promotorów kwota ulega podwyższeniu o koszty poniesione 

w związku z ich udziałem w postepowaniu.  


