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Zarządzenie nr 53/2022  

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

z dnia 30 września 2022 r. 

 

w sprawie: zasad finansowania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, doktora 

habilitowanego oraz tytułu profesora realizowanych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  

w Krakowie lub przy jej udziale.  

Na podstawie art. 182 w zw. z art. 408 ust. 1 stawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 574 j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1789 t.j.) zarządzam, co następuje: 

§1 

Niniejsze zarządzenie stosuje się do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, doktora 

habilitowanego oraz tytułu profesora, wszczynanych po dniu 1 października 2019 r. na podstawie 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  oraz przewodów doktorskich 

wszczętych na podstawie Ustawy  o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki z 14 marca 2003 r. (t.j. Dz U. z 2017 r., poz. 1789) uczestnikom Środowiskowych 

Studiów Doktoranckich, którzy utracili status doktoranta bądź osobom, które wszczynały przewód 

doktorski z wolnej stopy, a uzyskały status pracownika uczelni. 

§2 

1. Koszty finansowe związane z przeprowadzeniem postępowania o nadanie tytułu naukowego, 

postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i stopnia doktora (dalej 

zwanych „postępowaniem awansowym”) pracownika Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie (dalej zwanej „ASP”) zatrudnionego na stanowisku nauczyciela 

akademickiego pokrywa uczelnia. 

2. Wniosek  kandydata w przedmiocie sfinansowania postępowania awansowego rozpatruje 

Rektor. W przypadku akceptacji wniosku przez Rektora, Sekcja ds. Stopni  kompletuje 

niezbędne dokumenty, a następnie przekazuje je do Kwestora. Kopia zatwierdzonego wniosku 

zostaje przekazana Dziekanowi Wydziału zatrudniającego kandydata do stopnia bądź tytułu. 

3. Rektor może pokryć koszty postępowania awansowego pracownika ASP niebędącego 

nauczycielem akademickim ubiegającego się o nadanie stopnia naukowego  na jego wniosek, 

przy czym do wniosku pracownik zobowiązany jest dołączyć opinię kierownika jednostki 

zatrudniającej pracownika.  Ustęp 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.  

4. Wzór wniosku dla pracowników planujących wszczęcie postępowania awansowego stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

5. W przypadku realizacji postępowania awansowego w jednostce zewnętrznej  zasady,  

o których mowa w ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.  



6. Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowi wzór wniosku dla pracowników Akademii, 

którzy utracili status uczestnika Środowiskowych Studiów Doktoranckich oraz dla 

pracowników ASP, którzy wszczęli postępowanie awansowe  w trybie eksternistycznym  

(z tzw. wolnej stopy w oparciu o ustawę o stopniach i tytule o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki). 

7. Dziekani lub kierownicy jednostek zatrudniających kandydatów do stopni i tytułów,  

zobowiązani są ustalić wstępną listę osób zainteresowanych wszczęciem postępowania 

awansowego w bieżącym roku akademickim oraz przekazać ją do Sekcji ds. Stopni w terminie 

do końca października. 

§ 3 

1. Kandydat do stopnia lub tytułu, który utracił w trakcie trwania postępowania awansowego 

status pracownika ASP z przyczyn leżących po stronie pracownika, ponosi w całości koszty 

związane z przeprowadzonym postępowaniem. 

2. Kandydat do stopnia lub tytułu nie jest uprawniony do wnioskowania o sfinansowanie 

kolejnego postępowania awansowego tego samego rodzaju, w przypadku gdy dotychczasowe 

postępowanie awansowe zakończy się wynikiem negatywnym lub jego umorzeniem. Rektor 

na  uzasadniony wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na sfinansowanie kolejnego 

postępowania awansowego tego samego rodzaju, o ile przyczyną zakończenia pierwszego 

postępowania nie były negatywne recenzje.  

3. W przypadku cofnięcia wniosku o wszczęcie postępowania awansowego przed zakończeniem 

przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu 

profesora, wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez uczelnię. 

Zwrot powinien być dokonany w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli  

o cofnięciu wniosku przez pracownika. Rektor na  uzasadniony wniosek kandydata, może 

wyrazić zgodę na sfinansowanie umorzonego wskutek cofnięcia wniosku postępowania 

awansowego, o ile przyczyną zakończenia pierwszego postępowania nie były negatywne 

recenzje oraz gdy cofnięcie wniosku spowodowane było przyczynami niezależnymi od 

kandydata.  

§4 

Kandydat do stopnia doktora, który został skreślony z listy uczestników środowiskowych studiów 

doktoranckich, posiadający w dacie skreślenia wszczęty przewód doktorski, pokrywa koszty 

przewodu w całości.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  
 
 / - / dr hab. Robert Sowa, prof. ASP 
 Prorektor ds. studenckich i kształcenia 


