
ZARZADZENIE REKTORA AKADEMIIWSB
nr 20/2022/2023 z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie wysokości kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora
oraz opłat i zasad ich wnoszenia za udział w Seminarium doktorskim

prowadzonym w AkademiiWSB

Działając na podstawie $ 11 ust. 3 pkt 10) oraz $ 34 ust. 1 Statutu Akademii WSB z dnia

26 października 2021 roku z późn. zm. zarządza się, co następuje:

$1

Postępowanie kwalifikacyjne oraz uczestnictwo w Seminarium doktorskim prowadzonym
w Akademii WSB jest płatne.

$2

1. Od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 w odniesieniu do osób
podejmujących kształcenie na Seminarium doktorskim zarządza się następujące terminy
regulowania i wysokość opłat związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym oraz
uczestnictwem w Seminarium doktorskim:

1) opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego na Seminarium doktorskie ustala się
w wysokości 300,00 zł. Opłatę należy uregulować najpóźniej w dniu złożenia podania
do Dziekana;

2) opłatę za udział w Seminarium doktorskim ustala się w wysokości:
a) wpisowe - 500 zł (opłata jednorazowa - płatna przed podpisaniem umowy);

b) czesne za semestr Seminarium:
- w semestrze od I do II � 2800,00 zł,
- w semestrze od III do IV � 2600,00 zł,
- w semestrze od V do VI � 2400,00 zł

c) w semestrze zimowym opłatę należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 5 października, natomiast w semestrze letnim do dnia 25 lutego. Opłatę
czesnego za semestr Seminarium należy uregulować w całości;

d) w przypadku przedłużenia terminu uczestnictwa w Seminarium doktorskim na czas
dłuższy niż trzy lata opłatę czesnego za kolejny semestr seminarium (VII-X)
ustala się w wysokości 2000,00 zł. Opłatę należy regulować w całości
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października w semestrze zimowym i do
dnia 25 lutego w semestrze letnim;

e) opłatę za przeprowadzenie egzaminu uzupełniającego ustala się w wysokości
300,00 zł za każdy egzamin. Opłatę należy uregulować najpóźniej 3 dni przed datą
przeprowadzenia egzaminu uzupełniającego;

f) opłatę za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, zgodnie
z $4 niniejszego zarządzenia.



2. Od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 w odniesieniu do osób

podejmujących kształcenie na Seminarium doktorskim w ramach indywidualnego toku
kształcenia zarządza się następujące terminy regulowania i wysokość opłat związanych
z postępowaniem kwalifikacyjnym oraz uczestnictwem w Seminarium doktorskim:

1) opłatę za udział w Seminarium doktorskim ustala się w wysokości:

a) czesne za semestr Seminarium:
- w semestrze od I do II � 2200,00 zł,
- w semestrze od III do IV � 2000,00 zł,
- w semestrze od V do VI � 1800,00 zł

b) opłatę za przeprowadzenie egzaminu uzupełniającego ustala się w wysokości
300 zł za każdy egzamin. Opłatę należy uregulować najpóźniej 3 dni przed datą
przeprowadzenia egzaminu uzupełniającego;

c) opłatę za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
zgodnie z $4 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Uczestnik Seminarium jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat za udział
w Seminarium doktorskim.

$4

1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora wyznaczana
jest zgodnie z art. 185 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w odniesieniu do
stawki minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora określanej przez
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i obejmuje następujące składowe:
1) wynagrodzenie promotora w wysokości 83% stawki minimalnego wynagrodzenia

profesora,
2) wynagrodzenie promotora pomocniczego w wysokości 50% stawki minimalnego

wynagrodzenia profesora,
3) wynagrodzenie recenzentów wyznaczane dla każdego z nich w wysokości 27%

minimalnego wynagrodzenia profesora,
4) inne koszty bezpośrednie,
5) koszty pośrednie w wysokości 20% kosztów wymienionych w punktach 1-4.

2. W przypadku, gdy praca doktorska jest przygotowywana w innym języku niż język polski
opłata za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora zostaje
powiększona o 50% opłaty, o której mowa w $ 4 ust. 1.

3. Doktorant ma obowiązek pokrycia pełnych kosztów związanych z przeprowadzeniem
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

4. Ustala się następujące terminy regulowania i wysokość opłat, o których mowa w ust. 1:

1) 30% - płatne najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie Komisji Nauki w sprawie
zaopiniowania koncepcji rozprawy doktorskiej,

2) 30% � płatne najpóźniej w dniu złożenia wniosku w sprawie postępowania o nadanie
stopnia doktora,

3) 40% płatne najpóźniej 10 dni przed datą publicznej obrony rozprawy doktorskiej.



5. W przypadku niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej albo wydania decyzji
o odmowie nadania stopnia doktora, opłaty o których mowa w ust. 1 i 2, jako stanowiące
pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora, nie podlegają zwrotowi.

$5

Opłaty, o których mowa w zarządzeniu, wnoszone są na wskazany przez Uczelnię rachunek
bankowy.

§ 6

1. Jednostka organizacyjna AWSB przeprowadzajaca postepowanie w sprawie nadania
stopnia doktora zawiera umowę cywilno-prawną o sfinansowanie kosztów udziału
w Seminarium doktorskim i kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania
w sprawie nadania stopnia doktora z kandydatem albo z jednostką zatrudniającą
kandydata.

2. Umowę, o której mowa w ust. 1 należy zawrzeć najpóźniej 14 dni od daty pozytywnej
decyzji Dziekana o przyjęciu na Seminarium doktorskie.

$ 7

Za wydanie dyplomu doktorskiego wraz z odpisem w języku polskim, odpisu dyplomu
w języku obcym oraz duplikatu dyplomu pobiera się opłatę w wysokości:

1) za dyplom wraz z odpisem w języku polskim � 120,00 zł,
2) za odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski � 80,00 zł,
3) za wydanie duplikatu dyplomu - 180,00 zł.

§ 8

Uczestnik Seminarium doktorskiego ma prawo ubiegać się o urlop dziekański. Wysokość
opłaty za urlop dziekański wynosi 1000 zł za semestr (płatność w dwóch równych ratach).
Pierwszą ratę opłaty należy uiścić w terminie 14 dni od wydania decyzji przez Dziekana
o udzieleniu urlopu dziekańskiego. Kolejną ratę opłaty należy uiścić w terminie 3 miesięcy od
wydania decyzji przez Dziekana o udzieleniu urlopu dziekańskiego.

59

Uczestnicy Seminarium doktorskiego mają prawo bezpłatnie korzystać z całej infrastruktury
naukowo � badawczej Akademii WSB.

$ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie traci moc Zarządzenie
nr 61/2020/2021 z dnia 3 września 2021 r.

REmal
dr hab. Zdzisława Dacgo-Pikiewicz, prof. AWSB


