
 

ZARZĄDZENIE nr 17 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 7 lutego 2022 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia wzorów umów związanych z przeprowadzeniem postępowania                        

o nadanie stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego                          

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz zasad wypłacania wynagrodzeń                                   

w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego 
 

 

na podstawie art. 23 ust. 1-2, art. 184  Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym                

i  nauce (Dz.U.2021.478 t.j. z dnia 2021.03.16) oraz § 45a i 46 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego               

w Lublinie, § 25 Regulaminu Wynagradzania Pracowników UP w Lublinie, w związku z § 14 

Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego                      

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz § 32 Regulaminu przeprowadzania postępowań                 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Wprowadza się stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia wzory umów i dokumentów 

rozliczeniowych będących podstawą do wypłaty wynagrodzeń dla promotorów, recenzentów oraz 

członków komisji habilitacyjnych  w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora                       

i doktora habilitowanego przeprowadzanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

2. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie do postępowań przeprowadzanych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).  

§ 2 
 

1. Wypłata wynagrodzenia promotora oraz promotora pomocniczego będących pracownikami 

Uczelni następuje zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie, na podstawie wniosku przewodniczącego rady dyscypliny 

przeprowadzającej postępowanie.  

2. Przewodniczący rady dyscypliny po zakończeniu postępowania i podjęciu przez radę dyscypliny 

uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora przekazuje wniosek do Działu Kadr i Płac. Wzór 

wniosku stanowi załącznik nr 1.     

3. Wypłata wynagrodzenia promotora oraz promotora pomocniczego nie będących pracownikami 

Uczelni następuje zgodnie z zawartą umową, której wzór stanowi załącznik nr 2.  

 

4. Wypłata wynagrodzenia recenzentowi w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora, 

następuje zgodnie z zawartą umową, której wzór stanowi załącznik nr 3.   

 

§ 3 

1. Wypłata wynagrodzenia recenzentowi w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora, 

habilitowanego następuje zgodnie z zawartą umową, której wzór stanowi załącznik nr 4. 

2. Wypłata wynagrodzenia członków komisji habilitacyjnej będących pracownikami Uczelni 

następuje zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie, na podstawie wniosku przewodniczącego rady dyscypliny przeprowadzającej 

postępowanie. Przewodniczący rady dyscypliny przekazuje wniosek po zakończeniu postępowania 

o nadanie stopnia doktora habilitowanego do Działu Kadr i Płac. Wzór wniosku stanowi załącznik 

nr 5.   
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3. Wypłata wynagrodzenia członków komisji habilitacyjnej nie będących pracownikami Uczelni 

następuje zgodnie z zawartą umową zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 6.   

4. Wynagrodzenia dla Członków komisji habilitacyjnej wypłacane są po zakończeniu postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

 

§ 4 
 

Wprowadza się wzory umów o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora 

oraz postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego zawieranych: 

1) przed powołaniem promotora rozprawy doktorskiej realizowanej w trybie eksternistycznym: 

a) umowę o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora  z jednostką 

zatrudniającą kandydata do stopnia naukowego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7, 

b) umowę o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora                                          

z kandydatem do stopnia naukowego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8; 

 

2) przed powołaniem komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego kandydata nie będącego pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: 

a) umowę o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego z jednostką zatrudniającą kandydata do stopnia naukowego, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik nr 9, 

b) umowę o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego z kandydatem do stopnia naukowego, w brzmieniu stanowiącym załącznik 

nr 10. 

 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

/-/ Prof. dr hab. Krzysztof  Kowalczyk 

 


