Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 79 /2013 Rektora UKSW
z dnia 15 października 2013r.

Egzemplarz:

Osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego / UKSW*

UMOWA Nr …………………
PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA
HABILITOWANEGO
zawarta w dniu .......................................... pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa NIP 525-00-12-946, zwanym dalej „UKSW”,
reprezentowanym przez:
Dziekana Wydziału ..........................................................................................................................
…………………....................................................................................................................................
na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………….nr……………………………………………
a

P..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................................................
NIP
….....................................................................................................................................................
zwanym dalej „Osobą ubiegającą się o nadanie stopnia doktora habilitowanego” (lub „Jednostką
zatrudniającą” reprezentowana przez::)
1) .....................................................................................................................................
2) .....................................................................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................................
NIP
…....................................................................................................................................................
o następującej treści:
§1
UKSW zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
z nauk
...............................w zakresie..........................na Wydziale……………………………………
§2
1. Osoba ubiegającą się o nadanie stopnia doktora habilitowanego/jednostka zatrudniająca* zobowiązuje się
do przejęcia kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora
habilitowanego objętych kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
2. Kalkulacja, o której mowa w ust. 1 została sporządzona z uwzględnieniem:
1) 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
(Dz.U. Nr 206, poz. 1219);
2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za
recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu
o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z dnia 3 września 2012 r. poz 990);
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz.167).

3. Wartość opłaty za do przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego ustalona
w załączniku do niniejszej umowy wynosi ................................................ zł ( słownie
:.............................................................................................................).
§3
1. Osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego/jednostka zatrudniająca* zobowiązana jest do
wniesienia opłat za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
jednorazowo po podpisaniu umowy, na podstawie faktury wystawionej przez Kwesturę, w terminie 14
dni liczonych od daty jej wystawienia, na rachunek bankowy UKSW:
Bank Zachodni WBK S.A. w Warszawie: 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury obowiązują odsetki ustawowe.
3. Za termin płatności należności uważa się dzień wpływu środków na rachunek UKSW.
§4
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy: Ustawy o tytule
i stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( Dz. U. Nr 65, poz. 595,
z późn.zm) , rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich , w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200), 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 (Dz.U. Nr 206, poz. 1219), a także przepisów
kodeksu cywilnego.
§5
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej dla swojej ważności.
2. Integralną część umowy stanowi Kalkulacja Kosztów przewodu zawarta w Załączniku Nr 1 do umowy.

Umowę sporządzono
dla UKSW.
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………………………………………….
/ pieczęć jednostki/

..........................................
/ podpis i pieczęć Dziekana /

*Niepotrzebne skreślić
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Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
/lub jednostka zatrudniająca/

………………………………………..
/ pieczęć jednostki /

.....................................................

