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Zarządzenie Nr 71/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 29 września 2014 r. 

 

w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania 

o nadanie tytułu profesora, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie 

przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz odpłatności za 

czynności postępowania o nadanie tytułu profesora 

 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 98 w związku z art. 115 ust. 1 i art. 99 ust. 2 i 2a Ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 

z późn. zm.), art. 30 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), art. 33 

ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy 

o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), a także na podstawie przepisów 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 (Dz. U. Nr 206, poz. 

1219, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 

r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2011 r. nr 201 poz. 1188), rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków 

wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 

zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1571) oraz na podstawie § 4 ust. 4 

zarządzenia Rektora AWF Warszawa z dnia 14 lipca 2014 r., Nr 61/2013/2014, w sprawie odpłatności 

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 

2014/2015 od studentów, uczestników studiów doktoranckich a także słuchaczy studiów 

podyplomowych i kursów realizowanych przez AWF Warszawa, a także § 2 ust. 18 i § 4 uchwały 

nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 

28 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF 

Warszawa oraz trybu i warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie 

(z późn. zm.), wprowadzam następujące zasady określania kosztów przewodu doktorskiego, 

postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, a także zasady 

odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz 

odpłatności za czynności postępowania o nadanie tytułu profesora: 

 

§ 1 

 

1. Promotorowi w przewodzie doktorskim, po podjęciu przez radę jednostki organizacyjnej uchwały 

o nadaniu stopnia doktora wypromowanemu, przysługuje jednorazowe wynagrodzenie 

w wysokości 100% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego 

w danym roku, określonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania 

innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1571), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać podwyższone o 50% w przypadku, gdy 

przewód doktorski dotyczył cudzoziemca i był prowadzony w języku obcym lub dotyczył osoby 

niepełnosprawnej - jeżeli rodzaj niepełnosprawności wymagał od promotora posiadania 

szczególnych kwalifikacji do wypełnienia swoich obowiązków promotorskich. Decyzję w sprawie 

podwyższenia wynagrodzenia podejmuje kierownik rady jednostki organizacyjnej 

przeprowadzającej przewód doktorski. 
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3. Osobom opracowującym recenzje w przewodzie doktorskim przysługuje jednorazowe 

wynagrodzenie w wysokości 34% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora 

zwyczajnego w danym roku, określonej na podstawie przepisów Rozporządzenia. 

4. Osobom opracowującym recenzje w postępowaniu habilitacyjnym przysługuje jednorazowe 

wynagrodzenie w wysokości 40% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora 

zwyczajnego w danym roku, określonej na podstawie przepisów Rozporządzenia. 

5. Osobom opracowującym recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przysługuje 

jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

profesora zwyczajnego w danym roku, określonej na podstawie przepisów Rozporządzenia. 

6. Członkom komisji habilitacyjnej za sporządzenie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego przysługuje jednorazowe wynagrodzenie 

w następującej wysokości: 

1) przewodniczącemu komisji – 40% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora 

zwyczajnego w danym roku, określonej na podstawie przepisów Rozporządzenia, 

2) sekretarzowi komisji – 35% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora 

zwyczajnego w danym roku, określonej na podstawie przepisów Rozporządzenia, 

3) członkom komisji – 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora 

zwyczajnego w danym roku, określonej na podstawie przepisów Rozporządzenia, 

4) recenzentom uczestniczącym w pracach komisji – 10% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego profesora zwyczajnego w danym roku, określonej na podstawie przepisów 

Rozporządzenia. 

 

§ 2 

 

1. Osoby niebędące pracownikami jednostki organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie (zwanej dalej również „AWF Warszawa” lub „Uczelnią”), 

prowadzącej przewód doktorski lub postępowanie habilitacyjne albo w sprawie nadania tytułu 

naukowego lub uczestnikami prowadzonych przez nią studiów doktoranckich, ubiegające się 

w AWF Warszawa o nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo 

ubiegające się o nadanie tytułu naukowego profesora, zobowiązane są do pokrycia wszelkich 

kosztów tychże postępowań lub czynności w przewodach, określonych w szczególności w § 3 

niniejszego zarządzenia. 

2. Obowiązek pokrycia kosztów, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również absolwentów studiów 

doktoranckich AWF Warszawa  (niebędących w chwili otwarcia przewodu pracownikami, 

o których mowa w ust. 1), którzy ubiegają się o nadanie stopnia naukowego doktora w AWF 

Warszawa, z zastrzeżeniem § 26 ust. 4 obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz z zastrzeżeniem zapisu 

ust. 3. 

3. Obecni lub byli uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez AWF Warszawa, nie 

wnoszą opłat, o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia, wyłącznie w przypadku spełnienia 

warunku określonego w § 26 ust. 4 obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz przedstawienia radzie 

wydziału kompletnej rozprawy doktorskiej z pozytywną opinią promotora i przystąpienia do 

obrony pracy doktorskiej w terminie maksymalnie 3 lat od daty planowego, zgodnego 

z programem kształcenia, ukończenia studiów doktoranckich, z uwzględnieniem ewentualnego ich 

przedłużenia, w zgodzie z obowiązującym rozporządzeniem ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego w zakresie prowadzenia studiów doktoranckich oraz z obowiązującym 

w Uczelni regulaminem studiów doktoranckich i z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 zdanie drugie 

niniejszego zarządzenia. Obecni lub byli uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez 

AWF Warszawa, którzy nie spełniają wskazanego wyżej warunku, wnoszą opłaty wskazane w § 3 

niniejszego zarządzenia. 

4. Osoby będące byłymi uczestnikami studiów doktoranckich AWF Warszawa  i niebędące 

jednocześnie pracownikami, o których mowa w ust. 1, ponoszą wszelkie koszty postępowania 
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o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w AWF Warszawa oraz koszty 

postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora na zasadach określonych w § 3 i n. 

niniejszego zarządzenia. 

5. W przypadku spełnienia przez obecnego lub byłego uczestnika studiów doktoranckich 

prowadzonych przez AWF Warszawa warunku określonego w ust. 3, jednostka AWF Warszawa 

prowadząca przewód doktorski przejmuje wszystkie koszty związane z prowadzeniem tego 

przewodu i zobowiązana jest do wpisania tych kosztów do swojego planu rzeczowo-finansowego 

na dany rok. 

6. Jednostka AWF Warszawa zatrudniająca pracownika otwierającego przewód doktorski lub 

zatrudniająca pracownika któremu wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne lub postępowania 

o nadanie tytułu profesora (w tym w innej uczelni), przejmuje wszystkie koszty związane 

z prowadzeniem tego przewodu lub postępowania jeżeli pracownik przed dniem rozpoczęcia 

procedury otrzymał zapewnienie kierownika danej jednostki o pokryciu kosztów postępowania.  

7. Podstawą zwrotu kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1- 4 niniejszego zarządzenia, od kandydata 

do nadania stopnia lub tytułu naukowego, kiedy kosztów tych nie ponosi Uczelnia, jest pisemna 

umowa zawarta pomiędzy wydziałem przeprowadzającym przewód doktorski, postępowanie 

habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora a kandydatem do stopnia doktora, 

doktora habilitowanego lub tytułu profesora albo jednostką zatrudniającą tę osobę.  

8. Umowa, o której mowa w ust. 7, podpisywana jest przed rozpoczęciem czynności związanych 

z procedurą nadania stopnia lub tytułu naukowego, a w przypadku postępowania habilitacyjnego, 

po poinformowaniu Dziekana Wydziału przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów o wyborze 

podstawowej jednostki organizacyjnej AWF Warszawa  jako miejsca przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego. W terminie siedmiu dni po podpisaniu umowy Dziekan Wydziału 

prowadzącego dane postępowanie przekazuje ją wraz z kalkulacja kosztów przewodu lub 

postępowania do Kwestury AWF Warszawa. Kalkulacja kosztów, o której wyżej mowa, będąca 

podstawą naliczenia opłat, o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia, stanowi integralna 

cześć każdej umowy i podlegają zatwierdzeniu przez Kwestora AWF przed podpisaniem umowy 

przez Dziekana Wydziału. Dziekan Wydziału zobowiązany jest do przestrzegania zgodności 

kosztów poniesionych przez AWF Warszawa  i kosztów przyjmowanych do zwrotu na podstawie 

umów, o których mowa w ust.  7. 

 

§ 3 

 

1. Koszty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego obejmują: 

1) wynagrodzenie promotora, 

2) wynagrodzenie za recenzje. 

2. Koszty związane z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego obejmują: 

1) wynagrodzenie za recenzje, 

2) wynagrodzenie za sporządzenie opinii. 

3. Koszty związane z przeprowadzeniem postępowania o nadanie tytułu profesora obejmują 

w szczególności wynagrodzenie za recenzje. 

4. Koszty wynagrodzenia promotorów, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej, będących 

pracownikami AWF Warszawa podwyższa się o pochodne od tych wynagrodzeń. 

5. Opłaty, będące wynikiem zwrotu kosztów od kandydata do nadania stopnia lub tytułu naukowego 

na podstawie zawartej umowy, wnoszone są bezpośrednio przez kandydata do stopnia lub tytułu 

naukowego lub przez inny podmiot (np. przez inną uczelnię czy instytucję zatrudniającą 

kandydata do stopnia lub tytułu naukowego).  

 

§ 4 

 

1. Podstawą ustalenia kosztów, o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia i sporządzenia 

kalkulacji opłat, o której mowa w § 2 ust. 8 niniejszego zarządzenia, jest wynagrodzenie 

promotora oraz recenzentów za czynności związane z przeprowadzaniem przewodu doktorskiego, 
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wynagrodzenie recenzentów i członków komisji habilitacyjnej za czynności związane 

z przeprowadzaniem postępowania habilitacyjnego (w tym sporządzenie opinii) oraz 

wynagrodzenie recenzentów za czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora. 

Wysokość wynagrodzenia, o którym wyżej mowa, określana jest w oparciu o stawki określone 

w § 1 niniejszego zarządzenia.  

2. Aktualne stawki wynagrodzeń i pozostałych kosztów przewodów lub postępowań określane są 

kwotowo na podstawie odrębnych przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej lub innych przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§ 5 

 

1. Koszty, o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia rozlicza wydział, w którym będzie 

przeprowadzany przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie 

tytułu profesora, zgodnie z zawartą umową. 

2. Opłaty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub 

postępowania o nadanie tytułu profesora, wnoszone są jednorazowo w terminie 14 dni od 

podpisania umowy o przeprowadzenie przewodu lub postępowania w sprawie nadania stopnia lub 

tytułu naukowego, na podstawie faktury wystawionej przez Kwesturę AWF Warszawa.  

 

§ 6 

 

Zaleca się stosowanie następujących wzorów umów: 

1) umowa o zwrot kosztów przewodu doktorskiego zawierana z jednostką zatrudniającą 

kandydata stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) umowa o zwrot kosztów przewodu doktorskiego zawierana z kandydatem stanowiąca 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

3) umowa o zwrot kosztów postępowania habilitacyjnego zawierana z jednostką zatrudniającą 

kandydata stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 

4) umowa o zwrot kosztów postępowania habilitacyjnego zawierana z kandydatem stanowiąca 

załącznik nr 4a i 4b do niniejszego zarządzenia; 

5) umowa o zwrot kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora zawierana z jednostką 

zatrudniającą kandydata stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia; 

6) umowa o zwrot kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora zawierana z kandydatem 

stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 7 

 

1. Dziekani wydziałów AWF Warszawa upoważnieni są do zawierania, w imieniu Uczelni, umów:  

1)  z których wynikają zobowiązania do zwrotu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego 

lub postępowania o nadanie tytułu profesora, z zastrzeżeniem wykonania obowiązków 

określonych w § 2 ust. 8 niniejszego zarządzenia. 

2)  o dzieło, zawieranych w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzaniem 

przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu 

profesora z promotorami niebędącymi pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz odpowiednio z recenzentami i z członkami komisji 

habilitacyjnej. 

2. Wynagrodzenia promotorów w przewodzie doktorskim będących pracownikami AWF Warszawa 

wypłacane są na podstawie decyzji Rektora o wypłacie wynagrodzenia, po podjęciu przez 

właściwą radę jednostki uchwały o nadaniu stopnia doktora. Dziekan przekazuje decyzję Rektora, 

o której wyżej mowa, do działu właściwego ds. płac, w celu wypłaty należnego wynagrodzenia.  
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3. Wynagrodzenia promotorów niebędących pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, recenzentom oraz członkom komisji habilitacyjnej, wypłacane 

są zgodnie z umową zawartą z jednostką przeprowadzającą przewód doktorski, postępowanie 

habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora.  

4. Recenzenci w postępowaniach lub przewodach o nadanie stopnia lub tytułu naukowego 

otrzymują wynagrodzenie niezależnie od decyzji, czy stopnień lub tytuł naukowy został 

kandydatowi nadany.  

5. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 i 3 wypłacane są z bezosobowego funduszu 

wynagrodzeń poszczególnych wydziałów. 

6. Dziekani wydziałów zobowiązani są do ujęcia w planie rzeczowo-finansowym wydziału lub 

nowelizacji planu rzeczowo-finansowego wydziału przyjmowanej pod koniec roku 

kalendarzowego przychodów i kosztów związanych z przeprowadzaniem czynności 

w przewodach lub postępowaniach o nadanie stopnia lub tytułu naukowego, o których mowa 

w niniejszym zarządzeniu. 

 

§ 8 

 

1. Inne opłaty związane z przebiegiem studiów doktoranckich, niż wskazane w niniejszym 

zarządzeniu (odnośnie kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego), wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 

(Dz. U. z 2011 r. nr 201 poz. 1188) lub też z rzeczywistych kosztów związanych 

z przeprowadzeniem danych zajęć, jak przykładowo koszty dojazdu na obozy szkoleniowe 

organizowane poza siedzibą Uczelni, koszty wyżywienia oraz zakwaterowania w obiekcie 

wyznaczonym przez Uczelnię w trakcie trwania obozów szkoleniowych, a także inne koszty 

związane z pobytem na obozach szkoleniowych, jak przejazdy na zajęcia, opłaty za wyciągi 

narciarskie oraz opłaty za akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych. 

2. Opłaty związane z odbywanymi przez uczestników studiów doktoranckich obozami 

szkoleniowymi wnosi się na zasadach określonych odrębnie, przed rozpoczęciem obozu 

szkoleniowego, w terminie wyznaczonym przez dziekana wydziału. 

3. Uczelnia może pobierać opłaty za sporządzenie lub wydanie dokumentacji, jeżeli obowiązek 

wniesienia takiej opłaty wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

w szczególności Rozporządzenia wskazanego w ust. 1, albo z uchwały Senatu AWF Warszawa 

lub obowiązującego zarządzenia Rektora AWF Warszawa. Tryb, wysokość i zasady pobierania 

opłat od uczestników studiów doktoranckich AWF Warszawa reguluje w szczególności uchwała 

nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone 

przez AWF Warszawa oraz trybu i warunków zwalniania studentów w całości lub w części 

z opłat za kształcenie (z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie 

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku 

akademickim 2014/2015 od studentów, uczestników studiów doktoranckich a także słuchaczy 

studiów podyplomowych i kursów realizowanych przez AWF Warszawa.  

 

§ 9 

 

1. Postanowienia niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do cudzoziemców 

przeprowadzających w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

przewód doktorski poza studiami doktoranckimi lub postępowanie habilitacyjne bez odbycia 

stażu habilitacyjnego. 

2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, wnoszą opłatę za: 
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1) przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi – w wysokości 

ustalonej przez Rektora, nie mniejszej niż 3.000 euro według kursu średniego euro 

Narodowego Banku Polskiego na dzień wpłaty, 

2) przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego bez odbycia stażu habilitacyjnego – 

w wysokości ustalonej przez Rektora, nie mniejszej niż 4.000 euro według kursu średniego 

euro Narodowego Banku Polskiego na dzień wpłaty. 

3. Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1-3 Ustawy z dnia 9 listopada 

2000 roku o repatriacji (Dz. U nr 53 z 2004 poz. 532 z późn. zm.), podejmujący na zasadach 

odpłatności prowadzone w języku polskim studia lub inne formy kształcenia w Uczelni, mają 

prawo do złożenia wniosku o obniżenie opłat, o których mowa w ust. 2, o 30%. Decyzję 

w sprawie obniżenia opłat podejmuje Rektor. 

 

§ 10 

 

1. Trąca moc obowiązującą dotychczasowe przepisy wewnętrzne Uczelni dotyczące kosztów 

przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu 

profesora, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania 

habilitacyjnego oraz za czynności w procedurze o nadanie tytułu naukowego profesora. Traci 

moc obowiązującą zarządzenie Rektora AWF Warszawa Nr 79/2012/2013 z dnia 28 czerwca 

2013 r. w sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat 

pobieranych w roku akademickim 2013/2014 (z późn. zm.) - w zakresie spraw regulowanych 

przez niniejsze zarządzenie (§ 5 ust. 3 i 4 zarządzenia Nr 79/2012/2013) i z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w zakresie 

pobieranych od kandydatów opłat, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 października 2014 r., 

są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. W odniesieniu do osób, z którymi 

przed datą wejścia w życie niniejszego zarządzenia Uczelnia zawarła umowę w zakresie 

ponoszenia kosztów przewodu lub postępowania, obowiązują postanowienia tej umowy. 

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r., z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Byli lub obecni uczestnicy studiów doktoranckich, którzy wypełnili wszystkie ich rygory, 

kończąc jednocześnie studia doktoranckie po 2012 r., ale nie przystąpili do obrony pracy w ciągu 

3 lat od ich ukończenia, zobowiązani są ponieść koszty, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszego 

zarządzenia, nawet jeżeli otwarcie przewodu nastąpiło przed wejściem w życie niniejszego 

zarządzenia. Byli uczestnicy studiów doktoranckich, którzy wypełnili wszystkie ich rygory, 

kończąc jednocześnie studia doktoranckie przed 2012 r., ale nie przystąpili do obrony pracy 

w ciągu 5 lat od ich ukończenia, zobowiązani są ponieść koszty, o których mowa w § 3 ust. 1 

niniejszego zarządzenia, nawet jeżeli otwarcie przewodu nastąpiło przed wejściem w życie 

niniejszego zarządzenia.  

5. Niniejsze zarządzenie umieszczone zostanie na stronie internetowej AWF Warszawa, zgodnie 

z art. 99 ust. 2a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.  

 

 

 

 

                                                                               Rektor 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


