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Uchwała nr 108/2019 
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 16 grudnia 2019 r, 

o zmianie Uchwały Nr 88/2019 Senatu GUMed z dnia 23.09.2019 r. 
w przedmiocie oicreślenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doictora 
oraz w sprawie wprowadzenia teicstu Jednolitego Uchwały Nr 88/2019 Senatu GUMed 

Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
{Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) - dalej: - „Ustawą" 

uchwala się, co następuje: 
§ 1 

W Uchwale Nr 88/2019 Senatu GUMed wprowadza się następujące znniany polegające na 
zastąpieniu dotychczasowej treści Rozdziału 2 „Zasady ustalania wysokości opłaty za 
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznynn oraz zwalniania 
z tej opłaty" treścią następującą: 
..§8 
1. Opłatę za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznynn 

ponoszą osoby niezatrudnione w Gdańskinn Uniwersytecie Medycznym oraz 
w podnniotach leczniczych, dla których Uniwersytet jest podnniotenn tworzącynn. 

2. Zasady odpłatności, o których mowo w niniejszynn Rozdziale nie dotyczą osób będących 
uczestnikanni szkoły doktorskiej prowadzonej przez Gdański Uniwersytet Medyczny. 

3. W wyjątkowych sytuacjach z opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia 
doktora w trybie eksternistycznynn może zwolnić Rektor Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego właściwej Rady Dyscypliny 
Naukowej. 

§9 
Wysokość wynagrodzenia dla promotorów i recenzentów w postępowaniach w sprawie 
nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym ustala się w oparciu o stawkę 
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej 
zwaną dalej: Stawką Wynagrodzenia. 
§10 
1. Z chwilą złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów w postępowaniu 

w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym, osoba ubiegająca się 
o nadanie stopnia doktora składa pisemne zobowiązanie do pokrycia przez nią, bądź 
przez jednostkę ją zatrudniającą wszystkich kosztów tego postępowania. Dodatkowo, 
bezpośrednio po powołaniu piętnastoosobowej komisji do przeprowadzenia 
postępowania przez Radę Dyscypliny Naukowej, zawierana jest przez GUMed 
z Kandydatem, bądź z zatrudniającą go jednostką. Umowa w przedmiocie kosztów 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym. 

2. Umowę ze strony GUMed podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania uczelni/ 
Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej na podstawie pełnomocnictwa Rektora 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 / załącznik nr 2* do niniejszej Uchwały. 



3. Wstępną kalkulację kosztów sporządza się według stawek obowiązujących w chwili jej 
sporządzania, a aktualizacja kosztów następuje bezpośrednio po przeprowadzeniu 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym, zgodnie 
z przepisonni obowiązującymi na dzień powstania kosztów. 
Wzór wstępnej kalkulacji kosztów stanowi załącznik nr 3 do Uctiwały; 
Wzór końcowej kalkulacji kosztów stanowi załącznik nr 4 do Uchwały. 

4. W przypadku rezygnacji przez Kandydata z przeprowadzenia postępowania w sprawie 
nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym, albo zamknięcia tego postępowania 
przez Uczelnię z innych przyczyn, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora jest 
zobowiązana do pokrycia wszystkich poniesionych (należnych do poniesienia) przez 
GUMed kosztów tego postępowania oraz opłaty administracyjnej. 

5. Na podstawie wstępnej, a następnie na podstawie końcowej kalkulacji kosztów GUMed 
wystawia Kandydatowi fakturę VAT. 

§11 
1. Opłata za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym składa się z następujących elementów: 
1) wynagrodzenia promotora w wysokości 83% Stawki Wynagrodzenia, wynagrodzenia 

promotora pomocniczego w wysokości 50% Stawki Wynagrodzenia (kwota 
wynagrodzenia do wypłaty dla ww. osób podlega zmniejszeniu odpowiednio do 
wysokości odprowadzonych należnych składek na ubezpieczenie społeczne), 

2) wynagrodzeń recenzentów w wysokości 27% Stawki Wynagrodzenia, 
3) kosztów podróży i/lub noclegów recenzentów, ustalonych zgodnie z zasadami 

rozliczania kosztów podróży służbowych w GUMed,, 
4) opłaty administracyjnej w wysokości 1.000 zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 wypłaca się po zakończeniu 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

§12 
Obowiązki promotora oraz recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia 
doktora w trybie eksternistycznym zostaną określone w umowie o dzieło (gdy umowa 
dotyczyć będzie recenzji, która ma cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, to obowiązki stron należy zawrzeć w umowie o dzieło 
z przeniesieniem majątkowych praw autorskich)." 

§2 
Kolejnym paragrafom Uchwały Nr 88/2019 Senatu GUMed nadaje się numerację 
uwzględniającą zmiany treści Rozdziału 2. 

§3 
§ 31 Uchwały nr 88/2019 Senatu GUMed otrzymuje brzmienie: 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocq obowiązującą od dnia 1 października 
2019 r., natomiast w zakresie Rozdziału 2 w brzmieniu § 1 Uchwały Nr 108/2019 Senatu GUMed 
z dnia 16 grudnia 2019 r. z mocą obowiązującą od dnia 16 grudnia 2019 r. 

§4 
Wprowadza się tekst jednolity Uchwały Nr 88/2019 Senatu GUMed stanowiący Załącznik Nr 
5 do niniejszej Uchwały. 

§5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ^ 

Przewodi/lic^^cy Senatu duMed 

prof. dr hat .yMarcin Gruchała 


