Uchwała nr 7/2017-2018
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie zasad finansowania postępowań o nadanie stopni naukowych
i tytułu naukowego

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (tj. Dz. U. 2016 poz. 1842) oraz § 52 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie uchwala się co następuje:

§1
Uchwała określa zasady finansowania postępowań o stopień naukowy doktora lub
doktora habilitowanego oraz postępowań o tytuł naukowy, zwanych dalej przewodem
naukowym, prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz
przewodów naukowych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
zwanego dalej Uniwersytetem, prowadzonych w innych jednostkach.

§2
W przewodach naukowych doktorantów studiujących na studiach doktoranckich
i nauczycieli akademickich Uniwersytetu, prowadzonych w Uniwersytecie, koszty
wynagrodzeń wraz z pochodnymi, należnych na podstawie odrębnych przepisów
odpowiednio: promotorowi lub członkom komisji habilitacyjnej oraz recenzentom,
pokrywane są z funduszy Uniwersytetu przeznaczonych na działalność dydaktyczną.
Pozostałe koszty, w tym koszty podróży i noclegów niezbędne dla uczestnictwa
w przewodzie, pokrywa dziekan wydziału, na którym prowadzony jest przewód
naukowy, ze środków pozostających w jego dyspozycji.
§3
1. Nauczyciel akademicki, którego przewód prowadzony jest poza Uniwersytetem,
może ubiegać się o zgodę rektora na pokrycie przez Uniwersytet kosztów
przewodu określonych przez jednostkę prowadzącą przewód naukowy.
2. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 , warunkiem pokrycia
kosztów przewodu naukowego jest zawarcie umowy pomiędzy nauczycielem
akademickim a Uniwersytetem, regulującej wzajemne prawa i obowiązki.
3. Koszty przewodów naukowych, o których mowa w ust. 1 pokrywane są :
1) do wysokości kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpowiednio:
promotora lub członków komisji habilitacyjnej oraz recenzentów - ze środków
Uniwersytetu przeznaczonych na działalność dydaktyczną;
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2) do wysokości kosztów podróży i noclegów niezbędnych dla uczestnictwa
w przewodzie -pokrywa dziekan wydziału, na którym zatrudniony jest
nauczyciel akademicki;
3) pozostałe koszty - pokrywa nauczyciel akademicki lub kierownik jednostki
organizacyjnej w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki, ze środków
pozostających w jego dyspozycji.
§4
1. Pracownik Uniwersytetu nie będący nauczycielem akademickim ubiegający się
o nadanie stopnia naukowego przez radę wydziału Uniwersytetu może ubiegać
się o zgodę rektora na pokrycie kosztów postępowania naukowego.
2. Rektor podejmuje decyzję biorąc pod uwagę potrzeby kadrowe Uniwersytetu
oraz możliwości finansów.
3. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 , warunkiem pokrycia
kosztów przewodu naukowego jest zawarcie umowy pomiędzy pracownikiem
a Uniwersytetem, regulującej wzajemne prawa i obowiązki.

§5
1. Dziekan wydziału Uniwersytetu, na którym prowadzony jest przewód naukowy
osoby nie będącej nauczycielem akademickim lub doktorantem Uniwersytetu,
przedstawia tej osobie lub jej pracodawcy
umowę o refundacji kosztów
przewodu naukowego, określającej koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
2. Kosztami bezpośrednimi przewodu naukowego są:
1) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi należne na podstawie odrębnych
przepisów odpowiednio promotorowi lub członkom komisji habilitacyjnej
oraz recenzentom,
2) koszty podróży i noclegów niezbędnych dla uczestnictwa w przewodzie,
3) koszty egzaminów doktorskich .
3. Koszty pośrednie przewodu naukowego stanowi narzut w wysokości:
1) 25%
kosztów bezpośrednich, w tym 15% stanowią koszty
ogólnouczelniane i 10% stanowią koszty wydziałowe - w przewodzie
doktorskim ;
2) 35%
kosztów bezpośrednich, w tym 20% stanowią koszty
ogólnouczelniane i 15% stanowią koszty wydziałowe - w przewodzie
habilitacyjnym i postępowaniu o tytuł naukowy.
§6
Zasady określone w niniejszej uchwale mają zastosowanie do umów
o przeprowadzenie przewodów naukowych zawieranych po 31 października 2017 r.
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§7
Traci moc uchwała nr 6/2013-2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zasad pokrywania kosztów wypłaty
wynagrodzenia promotorom, recenzentom i członkom komisji habilitacyjnych
powoływanych w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych oraz
postępowaniach o tytuł naukowy.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r.
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