Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Akademii nr 50/2020 z dnia 20.04.2020 r.
Koszt postępowań doktorskich i habilitacyjnych od roku 2020 wszczętych na podstawie Ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.)
- ustalone na podstawie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września
2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w
uczelni publicznej
- stawki procentowe ustalone zgodnie z art. 184 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nauce (Dz.U.
2018 poz. 1668 ze zm.)
W roku 2019 minimalna stawka profesora w uczelni publicznej wynosi 6410 zł
PRZEWÓD DOKTORSKI
83% stawki prof.

Promotor

5320,30

50% stawki prof.

Promotor pomocniczy /jeśli jest powołany/

3205,00

27% stawki prof.

Recenzent / jest ich trzech/

1730,30

jeżeli kandydat jest z innej uczelni /nie jest naszym pracownikiem:
opracowanie dokumentacji przewodowej:
- pracownik administracji /przewód z innej uczelni/ 400,- pracownik kwestury / przewód z innej uczelni/ 250,-

UWAGA:
1. Umowy sporządzane są zgodnie art. 182 oraz 184 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nauce (Dz.U. 2018
poz. 1668 ze zm.)
2. Do kalkulacji doliczane są:
- koszty dojazdu promotora/recenzentów
- koszty noclegów promotora/recenzentów
- koszty ZUS w przypadku promotora/promotora pomocniczego
- narzut kosztów administracyjnych (20%) w przypadku osób nie będących pracownikami uczelni/
uczestnikami szkół doktorskich
3. Wraz ze złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania wymagana jest deklaracja zabezpieczenia finansowego
wnioskującego.
4. W przypadku wszczęcia postępowania osobie nie będącej pracownikiem uczelni/ uczestnikiem szkoły
doktorskiej zawierana jest umowa ze stroną finansującą na pokrycie kosztów przedmiotowego
postępowania.

akceptacja Rektora

Poznań, dnia 20.04.2020 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora Akademii nr 50/2020 z dnia 20.04.2020 r.
Koszt postępowań doktorskich i habilitacyjnych od roku 2020 wszczętych na podstawie Ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.)
- ustalone na podstawie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września
2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w
uczelni publicznej
- stawki procentowe ustalone zgodnie z art. 184 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nauce (Dz.U.
2018 poz. 1668 ze zm.)
W roku 2019 minimalna stawka profesora w uczelni publicznej wynosi 6410 zł
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE
33% stawki prof.

Przewodniczący komisji habilitacyjnej

2115,30

33% stawki prof.

Sekretarz komisji habilitacyjnej

2115,30

33% stawki prof.

Recenzent za recenzję / jest ich czterech/

2115,30

17% stawki prof.

Członek komisji habilitacyjnej /jest ich pięciu/

1089,70

jeżeli kandydat jest z innej uczelni /nie jest naszym pracownikiem opracowanie
dokumentacji przewodowej:
- pracownik administracji /przewód z innej uczelni/ 450,- pracownik kwestury / przewód z innej uczelni/ 250,-

UWAGA:
1. Umowy sporządzane są zgodnie art. 182 oraz 184 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nauce (Dz.U. 2018
poz. 1668 ze zm.)
2. Do kalkulacji doliczane są:
- koszty dojazdu (posiedzenie Komisji Habilitacyjnej – członkowie z poza Akademii Muzycznej w Poznaniu)
- koszty noclegów (posiedzenie Komisji Habilitacyjnej – członkowie z poza Akademii Muzycznej w Poznaniu)
- koszty ZUS
- narzut kosztów administracyjnych (20%) w przypadku osób nie będących pracownikami uczelni
3. Wraz ze złożeniem dokumentacji o wszczęcie postępowania wymagana jest deklaracja zabezpieczenia
finansowego wnioskującego
4. W przypadku zgody na przeprowadzenie postępowania zawierana jest umowa ze stroną finansującą na
pokrycie kosztów przedmiotowego postępowania

akceptacja Rektora

Poznań, dnia 20.04.2020 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora Akademii nr 50/2020 z dnia 20.04.2020 r.
Koszt przewodów doktorskich od roku 2020 /wszczętych do dnia 30.04.2019 r./
- ustalone na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 2
grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
- stawki procentowe ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi
oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu
o nadanie tytułu profesora (ze zm.)
Minimalna stawka profesora zwyczajnego wynosi 5390 zł

PRZEWÓD DOKTORSKI
34% stawki prof.

1. Recenzent / jest ich dwóch/

100% stawki prof.

1832,60

2. Promotor

5390,-

3. jeżeli kandydat jest z innej uczelni /nie jest naszym pracownikiem, a zdaje
egzaminy w naszej uczelni/ doliczamy:
a) przedmiot główny - komisja

0,-

b) dyscyplina dodatkowa - egzaminator

447,-

c)język obcy - egzaminator

447,-

4) opracowanie dokumentacji przewodowej:
- pracownik administracji /przewód z innej uczelni/

400,-

- pracownik kwestury / przewód z innej uczelni/ 250,UWAGA:
1. Umowy sporządzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w
sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim,
postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (ze zm.)
2. Do kalkulacji doliczane są:
koszty dojazdu (prezentacja dzieła i obrona)
koszty noclegów (prezentacja dzieła i obrona)

koszty ZUS w przypadku promotora
narzut kosztów administracyjnych (20%)
3. Wraz ze złożeniem dokumentacji o wszczęcie postępowania wymagana jest deklaracja zabezpieczenia finansowego
wnioskującego
4. W przypadku wszczęcia postępowania zawierana jest umowa ze stroną finansującą na pokrycie kosztów przedmiotowego
postępowania
5. Wynagrodzenie w pkt. 2 (Promotor) może ulec zwiększeniu o 50% w przypadku o którym mowa w §1 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków
wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym
oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

akceptacja Rektora
Poznań, dnia 20.04.2020 r.

