
Zarządzenie 

Rektora Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 

Nr 11 /2019 z dnia 1 października 2019r. 

w sprawie kalkulacji kosztów postępowań  o nadanie stopnia doktora i doktora 

habilitowanego 

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (dalej „Akademia"), stanowiącego 

załącznik do uchwały Senatu Akademii nr 25 na rok akademicki 2018/2019 z dnia 25 września 2019 r., 

oraz na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego w Akademii, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Akademii nr 26 na rok 

akademicki 2018/2019 z dnia 25 września 2019 r., w związku z treścią  art.  192 ust. 2,  art.  221 ust. 14 

oraz  art.  184 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1668 ze zm.), jak również  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 

września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla 

profesora w uczelni publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1838), w związku z treścią  art.  179 ust. 6 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1669 ze zrn.) niniejszym zarządzam co następuje: 

§1  

Ustala się  wysokość  kosztu przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

w Akademii, stanowiącą  podstawę  opłaty za przeprowadzenie tego postępowania w trybie 

eksternistycznym, jako wynika kalkulacji przedstawionej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2  

Ustala się  wysokość  kosztu przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego w Akademii, stanowiącą  podstawę  opłaty za przeprowadzenie tego postępowania, 

jako wynika kalkulacji przedstawionej w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§3  

Wysokość  kosztów okreś lona niniejszym zarządzeniem dotyczy postepowań  wszczętych od dnia 

1 października 2019 r. 

§4  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

REKTOR  

„itir) (Kill 
 

prof. AM 	AVb. HaWna Lorkowska 



zatącznik nr J. 

Koszt postępowań  doktorskich i habilitacyjnych w roku 2019 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 z1 

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 z Akademii Muzycznej w Poznaniu 
- narzut kosztów administracyjnych (20%) w przypadku osób nie będących pracownikami uczelni/ 

uczestnikami szkól doktorskich 
3. Wraz ze złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania wymagana jest deklaracja zabezpieczenia finansowego 

wnioskującego. 
4. W przypadku wszczęcia postępowania zawierana jest umowa ze  strong  finansującą  na pokrycie kosztów 

przedmiotowego postępowania. 

REKTOR  
tin  

prof.  AL Oir. inYL  

akceptacja Rektora 

Poznań, dnia 01.10.2019 r. 



zatączniK nr 

Koszt postępowań  doktorskich i habilitacyjnych w roku 2019 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 	 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 w przypadku członków komisji z Akademii Muzycznej w Poznaniu 
- 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  strong  finansującą  na 
pokrycie kosztów przedmiotowego postępowania 

REKTOR  

prof. A 	FIR.  HRlina Lorkowska  
akceptacja Rektora 

Poznań, dnia 01.10.2019 r. 
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