
Zarządzenie 

Rektora Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 

Nr50 /2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie kalkulacji kosztów postępowań  o nadanie stopnia doktora i doktora 

habilitowanego prowadzonych w trybach wynikających z poprzednio i obecnie 

obowiązujących przepisów 

Działając na podstawie: 

—  art.  23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 85 ze zm.) w związku 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 o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1219 z późn. zm.) w związku z treścią  
art.  179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.), 

— 	§ 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 zm.) 

niniejszym zarządzam co następuje: 

§1  

Zmienia się  wysokość  kosztów przeprowadzenia postępowań  w sprawie nadania w Akademii stopni 

doktora i doktora habilitowanego wprowadzone zarządzeniem Rektora Nr 14/2019 z dnia 3 stycznia 

2019 r. w sprawie kalkulacji kosztów przewodów doktorskich, postępowań  habilitacyjnych 

i o nadanie tytułu profesora i nadaje im się  wysokości okreś lone w załączniku nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

§2  

Zmienia się  wysokości kosztu przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 
w Akademii, stanowiącą  podstawę  opłaty za przeprowadzenie tego postępowania w trybie 
eksternistycznym, ustaloną  zarządzeniem nr 4/2019 z dnia 1 października 2019r. w sprawie kalkulacji 
kosztów postępowań  o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego i nadaje mu się  wysokość  
określoną  w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 



§3  

Zmienia się  wysokość  kosztu przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

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

ustaloną  zarządzeniem, o którym mowa w § 2 i nadaje mu się  wysokość  określoną  w załączniku nr 3 

do niniejszego zarządzenia. 

§4  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

REKTOR 
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