
Załącznik nr 3  

do zarządzenia nr 69/XV R/2012  

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 28 września 2012 r. 

 

Wysokość przedpłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego/postępowania habilita-

cyjnego/postępowania o nadanie tytułu naukowego oraz wydanie dyplomu doktora habi-

litowanego: 

 

§ 1 

1. 9
 Przedpłata na poczet przeprowadzenia przewodu doktorskiego wynosi 11 000,00 zł. 

2. Planowane koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego obejmują w szczególności:  

1) wynagrodzenie promotora, 

2) wynagrodzenie recenzentów, 

3) wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej, w przypadku osób spoza Uczelni, 

4) 10
 uchylony 

5) 11
uchylony 

3. Końcowe rozliczenie następuje przed podjęciem przez radę wydziału uchwały w sprawie 

nadania stopnia naukowego. 

§ 2 

1. 12
 Przedpłata na poczet przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, wszczętego w 

trybie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 

r., wynosi 15 000,00 zł. 

2. Planowane koszty przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego obejmują w szczegól-

ności:  

1) wynagrodzenie dla recenzentów, 

2) wynagrodzenie dla członków komisji habilitacyjnej, 

3) 13
 uchylony 

3. Przedpłata na poczet przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, wszczętego w trybie 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
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niach i tytule w zakresie sztuki, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2011 r., wy-

nosi 15 000,00 zł. 

4. 14
 Planowane koszty przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, o którym mowa w 

ust. 3, obejmują w szczególności: 

1) wynagrodzenie dla recenzentów, 

2) delegacje i noclegi, 

3) koszty pośrednie według odrębnego zarządzenia rektora. 

5. Końcowe rozliczenie następuje przed podjęciem przez radę wydziału uchwały w sprawie 

nadania stopnia naukowego. 

§ 3 

1. Przedpłata na poczet przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora wynosi 

15 000,00 zł. 

2. Planowane koszty przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora obejmują w 

szczególności: 

1) wynagrodzenie recenzentów, 

2) 15
 uchylony. 

3. Końcowe rozliczenie następuje przed podjęciem przez radę wydziału uchwały w sprawie 

poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego. 

§ 4   

1. Opłata za wydanie oryginału dyplomu doktora habilitowanego wraz z odpisem w języku 

polskim wynosi 120 zł. 

2. Opłata za wydanie odpisu dyplomu doktora habilitowanego w tłumaczeniu na język an-

gielski wynosi 80 zł. 

3. Za wydanie duplikatu dyplomu doktora habilitowanego pobiera się opłatę o połowę wyż-

szą niż za wydanie oryginału dyplomu. 
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