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Uchwała nr 404/2019/2020 

Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

dotycząca zasad ustalania wysokości opłaty  

za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym  

oraz zwalniania z tej opłaty 

 

 

Na podstawie art. 192 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z zarządzeniem  

nr 419/2014/2015 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 22 

czerwca 2015 r. w sprawie rozliczania kosztów pośrednich działalności Uczelni i § 24 ust. 2 

Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu Senat UAM 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym, zwana 

dalej opłatą, obejmuje koszty honorarium promotora lub promotorów, koszty honorariów 

recenzentów oraz koszty pośrednie na pokrycie innych kosztów związanych z procedowaniem 

tego postępowania, w tym kosztów delegacji oraz kosztów obsługi administracyjnej.  

§ 2 

1. Wysokość opłaty wynosi w przypadku wyznaczenia: 

1) jednego promotora – 14 868,77 zł; 

2) jednego promotora i promotora pomocniczego – 19 470,12 zł; 

3) dwóch promotorów – 22 507,02 zł; 

4) trzech promotorów – 28 891,38 zł.  

 

2. W przypadku liczby promotorów większej niż określona w ust. 1 opłatę za postępowanie 

prowadzone w dyscyplinie naukowej określa odpowiednio prorektor kierujący szkołą 

doktorską w porozumieniu z przewodniczącym właściwej rady dyscypliny.  

 

3. W przypadku liczby promotorów większej niż określona w ust. 1 opłatę za postępowanie 

prowadzone w dziedzinie nauki określa odpowiednio rektor. 
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§ 3 

1. Decyzję o częściowym albo całkowitym zwolnieniu z opłaty za postępowanie prowadzone 

w dyscyplinie naukowej podejmuje prorektor kierujący szkołą doktorską w porozumieniu  

z przewodniczącym właściwej rady dyscypliny. 

 

2. Decyzję o częściowym albo całkowitym zwolnieniu z opłaty za postępowanie  

prowadzone w dziedzinie nauki podejmuje rektor. 

 
3. Wniosek o zwolnienie z opłaty składa osoba zainteresowana wraz z uzasadnieniem i opinią 

promotora lub promotorów do prorektora kierującego szkołą doktorską.  

 

§ 4 

Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed 1 października 2019 roku, mogą zostać 

zwolnione z opłaty na zasadach określonych w niniejszej uchwale, nie dłużej jednak  

niż do 31 grudnia 2024 roku. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

R e k t o r   Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 

 

 

 

 


