
 
Uchwała Nr V/72 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy  
z dnia 26 listopada 2013 r. 

 
w sprawie zasad i kryteriów dofinansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych 
    
 
         Na podstawie § 5 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 orasz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.  
Nr 206, poz. 1219, z 2012 r. poz. 990) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1.  
Niniejsza uchwała określa zasady i kryteria przyznawania dofinansowania przewodów doktorskich  
i habilitacyjnych pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej dalej 
„Uczelnią” na: 
1) wynagrodzenie dla promotora, 
2) wynagrodzenia za recenzje i/lub opinie. 

 
 

§ 2. 
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) osobie uprawnionej do otrzymania dofinansowania, zwanej dalej „osobą uprawnioną" - rozumie się 
przez to pracownika Uczelni zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy i niepozostającego w dodatkowym zatrudnieniu,  
z zastrzeżeniem ust. 2, 

2) dofinansowanie - rozumie się przez to środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów związanych  
z uzyskaniem stopnia doktora lub doktora habilitowanego, pochodzące ze źródeł własnych Uczelni, 

3) wnioskodawcy - rozumie się przez to osobę uprawnioną, która złożyła wniosek o dofinansowanie  
przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego. 

2. W szczególnych sytuacjach może być przyznane dofinansowanie pracownikowi, który równocześnie 
pozostaje w zatrudnieniu u innego pracodawcy, jeżeli: 
1) jest on zatrudniony w Uczelni co najmniej 5 lat, 
2) ma podpisaną z Uczelnią umowę o pracę na czas nieokreślony, 
3) uzyskanie przez niego stopnia naukowego umożliwi zapewnienie minimum kadrowego określonego 

kierunku, 
4) złoży oświadczenie, że przepracuje w Uczelni co najmniej 4 lata od dnia uzyskania stopnia naukowego, 

a w przypadku niewywiązania się z tego warunku zwróci otrzymane dofinansowanie, 
5) przedstawi pisemne wyjaśnienie w zakresie przyczyn nieotrzymania dofinansowania od pracodawcy,  

u którego pozostaje w zatrudnieniu w chwili ubiegania się o dofinansowanie 
 
 

§ 3. 
1. Powołuje się Komisję ds. przyznawania dofinansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych, zwaną 

dalej „Komisją”, w składzie: 
1) prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, zwany dalej „prorektorem", 
2) dziekani wszystkich wydziałów. 

2. Przewodniczącym Komisji jest prorektor, który jednocześnie kieruje jej pracami. 
3. Funkcję sekretarza Komisji pełni osoba wskazana przez prorektora. 

 
 

§  4. 
1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 może być przyznane na pokrycie kosztów związanych z przewodami 

doktorskimi i habilitacyjnymi z dziedzin istotnych dla strategii rozwoju Uczelni osobom, które: 
1) przygotowują rozprawę doktorską, 
2) przygotowują się do wszczęcia przewodu habilitacyjnego, jeżeli uzyskały pozytywną opinię rady 

jednostki, w której przewód ma być wszczęty, 
2. Wniosek o przyznanie dofinansowania składa się do Rektora, według wzoru stanowiącego załącznik do 

uchwały. 
3. Wniosek powinien zawierać: 

1) tezy pracy naukowej, 
2) dorobek naukowy pracownika (publikacje, udział w konferencjach, inne działania na rzecz jednostki), 
3) wnioskowaną kwotę wraz z jej uzasadnieniem, 
4) opinię dziekana wydziału odnośnie przydatności danej dyscypliny naukowej/stopnia, 
5) oświadczenie pracownika, że nie pozostaje w dodatkowym zatrudnieniu. 

4. Pracownicy, którzy pozostają równocześnie w zatrudnieniu u innego pracodawcy są zobowiązani do wniosku 
dołączyć także dokumenty określone w § 2 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz przedłożyć oświadczenie dziekana, 
potwierdzające okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3. 

 
 



§ 5. 
1. Komisja ocenia wnioski i podejmuje rozstrzygnięcie zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy przewidzianej niniejszymi przepisami liczby członków Komisji. Proponowaną kwotę dofinansowania  
i cel na który ma zostać przeznaczona, Komisja przedkłada do zatwierdzenia rektorowi. 

2. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dofinansowania podejmuje rektor. 
 
 

§ 6.  
1. O przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania wnioskodawca informowany jest w formie pisemnej. 
2. Po wszczęciu przez pracownika przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego zawierana jest umowa z: 

1) wnioskodawcą, która określa warunki wypłacenia przyznanego dofinansowania, obowiązki pracownika 
oraz konsekwencje ich niespełnienia, 

2) jednostką przeprowadzającą przewód doktorski lub postępowanie habilitacyjne, określająca warunki 
pokrycia kosztów wynagrodzenia dla promotora oraz wynagrodzenie za recenzje lub opinie.” 

 
 

§ 7. 
Traci moc uchwała nr IV/96 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia  
18 maja 2010 r. w sprawie zasad i kryteriów dofinansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych zmieniona 
uchwałami nr IV/158 z dnia 17 maja 2011 r. i nr V/33 z dnia 16 kwietnia 2013 r. 
 
 

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 


