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Zarządzenie Nr 125/21 
 

z dnia 21 września 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
zmieniające zarządzenie Nr 102/14 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie zwrotu kosztów  
z tytułu przeprowadzenia przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz 
postępowania o nadanie tytułu profesora przez osoby niebędące pracownikami 
Uniwersytetu (z późn. zm.) 
__________________________________________________________________________ 
Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.), 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 
wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie  
w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 48), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za 
pracę i przyznawania  innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych 
w uczelni publicznej (Dz. U z 2013 r. poz. 1571, z późn. zm.), uchwały  
nr 19/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 26 listopada 
2015 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów z tytułu przeprowadzenia przewodu 
doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora 
oraz uchwały nr 21/2011/2012 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia  
23 lutego 2012 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów z tytułu przeprowadzenia przewodu 
doktorskiego, postępowania habilitacyjnego  oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, 
zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
W zarządzeniu Nr 102/14 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie zwrotu kosztów z tytułu 
przeprowadzenia przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania 
o nadanie tytułu profesora przez osoby niebędące pracownikami Uniwersytetu (z późn. zm.) 
załączniki Nr 7, 7a, 8 i 8a otrzymują brzmienie jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2  
Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w § 1, nie ulegają zmianie.  
 

§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak  


