Zarządzenie Nr LaDyrektora Instytutu Techniki Budowlanej
z dnia
października 2019 roku

2

w sprawie opiaty za postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie
Działając na podstawie statutu Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), uchwały nr 1/8/2019
Rady Naukowej ITB z dnia 26 września 2019 r. określającej sposób postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i
transport w ITB oraz odrębnych przepisów określających wysokość opłaty za postępowanie o
nadanie stopnia doktora, zarządza się co następuje:
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1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i/lub jej pracodawca wnosi na rzecz ITB
opłatę za przeprowadzenie postępowania wyliczoną na podstawie kalkulacji końcowej:
a) po zakończeniu postępowania,
b) w przypadku umorzenia postępowania na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie
stopnia,
c) w przypadku zdarzenia losowego uniemożliwiającego dalsze procedowanie
postępowania.

2. Oplata za postępowania w sprawie nadania stopnia doktora sklada się z następujących
elementów:
a) wynagrodzenia promotora lub promotorów w wysokości określonej w art. 184 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668
z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu 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. 2018 poz. 1838 z późn.zm);
b) wynagrodzeń recenzentów w wysokości określonej w aktach prawnych, o których
mowa w pkt, a);
kosztów wydania dyplomu, odpisów (w tym w języku angielskim), duplikatów;
d) kosztów delegacji, recenzentów oraz członków komisji doktorskiej;
e) kosztów związanych z wynajęciem sal poza ITB.

3. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa deklarację intencji o
przeprowadzenie postępowania, do której dołącza pisemne zobowiązanie własne i/lub
pracodawcy do pokrycia ()platy z tym związanej.

4. W terminie do 30 dni, po podjęciu przez Radę Naukową ITB uchwały o wyznaczeniu
promotora/promotorów lub promotora i promotora pomocniczego, Biuro Rady Naukowej
przygotowuje umowę z osobą ubiegającą się o nadanie stopnia doktora i/lub jej
pracodawcą, w której definiowane są warunki oraz wysokość zaliczki stanowiącej
wynagrodzenie recenzentów.
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5. Pozostałe do uregulowania koszty postępowania osoba ubiegająca się o nadanie i/lub jej
pracodawca pokrywa w terminie 21 dni, po otrzymaniu faktury wraz z kalkulacją
końcową.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do postępowań o
nadanie stopnia doktora prowadzonych po dniu 30 września 2019 r.
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