
Zarządzenie nr 195/2021  

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej  

im. Marii Grzegorzewskiej  

z dnia 24 maja 2021 r. 

w sprawie trybu wnoszenia opłaty i pokrywania kosztów za przeprowadzenie postępowania 

w sprawie uznania stopnia naukowego nadanego za granicą za równoważny z polskim 

stopniem doktora lub doktora habilitowanego, zwanego dalej postępowaniem 

nostryfikacyjnym 

 

Na podstawie art. 328 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 (z późn. zm.),oraz w oparciu Zasady i regulamin postępowania 

przy nostryfikacji stopni naukowych przyjęte Uchwałą Nr 286/2020 Senatu APS z dnia 26 lutego 

2020 r., w oparciu o  §15 ust 1 i 2 ust.10 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej stanowiącego załącznik do uchwały Senatu APS nr 167/2019 z dnia 16 maja 

2019 r. z późniejszymi zmianami, którego tekst jednolity, stanowi załącznik do uchwały nr 

234/2019 Senatu APS z dnia 18 grudnia 2019 r., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1  

1. Zarządzenie określa tryb wnoszenia opłat i pokrywania kosztów postępowania 

nostryfikacyjnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zwanej 

dalej „Uczelnią". 

§ 2  

1. Osoba, która ubiega się o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopnia doktora 

lub stopnia doktora habilitowanego wnosi na rzecz Uczelni opłatę za przeprowadzenie 

postępowania, które zostało wszczęte na jej wniosek.  

2. Opłata za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wynosi 50% wynagrodzenia 

profesora określonego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).   



§ 3  

1. Ustala się następujący zakres i strukturę kosztów  postępowania nostryfikacyjnego stopnia 

doktora lub doktora habilitowanego obejmują: 

1) wynagrodzenie recenzentów, w postępowaniu o uznanie stopnia naukowego doktora, 

w wysokości w wysokości 800,- zł brutto za każda recenzję,  

2) wynagrodzenie recenzentów, w postępowaniu o uznanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, w wysokości w wysokości 1000,- zł brutto za każda recenzję,   

3) pozostałe koszty, w szczególności: 

a. składki ZUS i FP od wynagrodzeń określonych w pkt 1, 2 i 3 naliczone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b. opłaty na pokrycie pozostałych kosztów przeprowadzenia postępowania w 

wysokości 25 % kwot wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1-3. 

c. Inne uzasadnione koszty postępowania ponoszone przez Akademię 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskie 

2. Na potrzeby rozliczeń kosztów postępowania nostryfikacyjnego w Akademii  ustala się 

szablony kalkulacji wewnętrznych kosztów stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego 

zarządzenia.   

§ 4  

1. Wnioskodawca wnosi opłatę w wysokości obowiązującej w chwili wszczęcia postępowania 

nostryfikacyjnego. 

2. Po złożeniu wniosku wnioskodawcę wzywa się, aby w terminie 14 dni uiścił opłatę albo 

złożył umotywowany wniosek o zwolnienie z opłaty (wraz  z dokumentacją potwierdzająca 

zasadność wniosku o zwolnienie z opłaty), skierowany do Rektora  

3. W uzasadnionych przypadkach Wnioskodawca, na wniosek skierowany do Rektora może 

zostać zwolniony z opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego w całości lub 

części.  



4. Podstawą do zwolnienia z opłaty może być w szczególności: 

1) udokumentowana trudna sytuacja materialna wnioskodawcy, 

2) zatrudnienie wnioskodawcy jako nauczyciela akademickiego APS. 

5. W przypadku postanowienia o odmowie przeprowadzenia postępowania z powodu braku 

właściwości do jego przeprowadzenia ww. opłaty nie pobiera się.   

§ 5  

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. 

 

Rektor: 

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS 

 


