
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 78/P8/2020 Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. 

B. Dobrzańskiego PAN z dnia 30 czerwca 2020 r. – Sposób postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora uchwalony dnia 5 lipca 2019 r. w brzmieniu nadanym dnia 11 października 

2019 r. 

 

Zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora 

w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty 

 

1. Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora- Kandydat, wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania 

w tej sprawie. Opłatę wnosi się na rzecz Instytutu.  

2. Wysokość opłaty nie może przekraczać kosztów postępowania, uwzględniających w szczególności koszty 

wynagrodzeń promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów.  

3. Opłaty nie pobiera się od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształcenie w szkole 

doktorskiej prowadzonej przez Instytut.  

4. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek Kandydata do stopnia doktora wraz z uzasadnieniem 

skierowany do Dyrektora Instytutu Dyrektor może zwolnić z opłaty w całości lub w części.  

5. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty postępowania ponosi 

zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy na podstawie 

wcześniejszej umowy zawartej pomiędzy Instytutem a podmiotem zatrudniającym Kandydata. 

6. Promotorowi, promotorowi pomocniczemu i recenzentowi w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora 

przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości wskazanej w przepisach powszechnie obowiązujących. 

7. Dokumenty uzupełniające w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora: 

a) umowa – zobowiązanie do pokrycia kosztów przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora zawarta z Kandydatem do stopnia naukowego albo jego pracodawcą w 

przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego - nie dotyczy pracowników 

Instytutu, doktorantów studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie oraz doktorantów 

Szkół Doktorskich prowadzonych przez Instytut; 

b) kalkulacja kosztów – załącznik do umowy wskazanej powyżej, określający szczegółowo 

koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.  

8. Wzór umowy oraz kalkulacji kosztów,  o których mowa w ust. 7 powyżej zostaną określone zarządzeniem 

Dyrektora. 

 

 

 


