
GoRNoSIASKA WYZSZA SZKoIA HAND|oWA
im. Woiciecho Korfonlego w Kofowicoch
KATOWICE SCHOOT OF ECONOMICS

Zar z4dzenie Rekto ra GWSH
z dnia20.06.2016r.

w sprawie ustalenia wysokoici i zasad uiszczania oplat za przeprowadzanie egzamindw
sprawdzaiqcych, wszczgcie i przeprowatft,enie przewodu doktorckiego oruz wydani dyplomu
dohtora, odpisu dyplomu tloklora w igzyku angierskim oras duprikatu rtyptoma ioktora
na lYydr,iule Zarzqdxania Gdrnoilqskiej lvyiszej szkoty Handiowej inL- w. Korfsntego
w Katowicach

Niniej szym zan4dza siE co nastgpuj e :

1.

$1
wysokodi oplat za przeprowadzenie egzaminriw sprawdzai4cych dla Kandydat6w,
o kt6rych mowa w $ 1 ust. 2 pkt 5 Regutamiiu otwierania i przeprowadzania
przewod6w doktorskich na lYydziale Zarzqdzania G1rnoitqskiej wyxzei s"troty
Handlowej im. w. Korfantego w rokv akademickim 2or6/201i *ynori iso,oo ,t
(slownie: sto pig6dziesi4t zl otych) zaktZdy egzamin.

Oplaty, o kt6rych mowa w ust. I platne s4 najp61niej w dniu poprzed zil4cym datg
pr zepr ow adzenia e gzaminu sprawdzaj qce go.

W. przypadku. powt6mego przystgpowania do egzaminu sprawdzaj4cego Kandydat
zobowi4zany jest do ponownego uiszczenia oplaty egzami;acyj nej. bJ powt6mego
egzaminu mo2na przyst4pii tylko jeden raz, po uplywie co na.lmniel .lednego miesi4ca."

2.

3.

$2
1. wysokodi oplat za wszczgcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego na wydziale

zarz4dzania G6modl4skiej wyzszej Szkoly Handlowej im. w. Korfintego w roku
akademickim 2016/2017 dla uczestnikrSw seminarium Doktorskiego proiadzonego
przez Uezelnig wynosi:

l) Oplata za ptowadzenie przewodu doktorskiego uczestnika Seminarium Doktorskieso
wynosi 10 100 zl (slownie: dziesigi tysigcy sto zlotych) i platna jest w trzech
czgdciach:

o 3500 zl (siownie: trzy tysi4ce pigiset zlotych) _ plarne najp6Zniej w dniu
poprzedzaj4cym podjgcie przez Radg Wydzialu decyzji w spiawie wszczEcia
przewodu doktorskiego,

r 3500 zl (slownie: Itzy tysiqce pigdset zlotych) _ platne najp6Zniej w dniu
poprzedzai4cym podigcie przez Radg wydzialu decyzji w sprawie wyznaczenia
recenzent6w rozprawy doktorskiej,

. 3100 zl (slownie: rrzy tysi4ce sto zlotych) - ptatne najp6Zniej w dniu
poprzedzajqcym publiczn4 obronQ rozprawy doktorskiej.
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2. Doktorant ma obowi4zek_ pokrycia pelnych koszt6 w zwiqzanych z wszczEciem
i prowadzeniem przewodu doktorskiego.

1.

$3
wysokosi oplat za wszczgcie_i,przeprowadzenie przewodu doktorskiego na wydziare
z.arz4dzania G6mo514skiej wy2szej Szkory Handrowej im. w. Korfint.go ,r totu
akademickim 2016/2017 dra os6b uczestnicz4cych w Indywidualnym lrogramie
Seminarium Doktorskiego prowadzonym przez Uczelnig wynosi:

1) Odata za wszczEcie i 
.przeprowadzenie przewodu doktorskiego na Wydziale

zarz4dzania GWSH w roku akademickim 201612017 wynosi 1150b,00 zl (slownie:
jedenaScie tysigcy pigiset ztrotych).

2) oplata za ptowadzenie przewodu doktorskiego pratna j est w trzech czgsciach:
t 4000 zl (slownie: cztery tysiqce ztotych) _ platne najp62niej w dniu

poprzedzaj4cym podjgcie przez RadE Wydzialu decyzji w sprawie" wszczgcia
przewodu doktorskiego,

c 4000 zL (slownie: cztery tysi4ce zlotych) _ platne najp6Zniej w dniu
poprzedzaj4cym podjgcie przez Radg Wydzialu decyzji w spraiie ,"vyznaczenia
recenzent6w rozprawy doktorskiej,

o 3500 zI, (slownie: trzy tysi4ce pigiset zlotych) _ platne najp6Zniej w dniu
poprzedzaj4cym publiczn4 obron Q rczprawy doktorskiij.

Doktorant ma obowi4zek pokrycia pelnych koszt6w zwiaputych z wszczgciem
i prowadzeniem przewodu doktorskieso.

3.

3.

1.

s4
Oplata za wszczEcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego obejmuje
wynagrodzenie promotora, wynagrodzenie za pnygolowanie recenzji dla dwOctr
recenzent6w, koszty egzamin6w doktorskich i publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
W przypadku koniecznodci 

_ _powolania dodatkowego recenzenra, ponownego
przeprowadzenia egzaminu doktorskiego lub przygotowania przez recenzent&v
ponownej recenzji, Doktorant jest zobowi4zany poky6 iwiqzane z tym koszty.
Oplaty wymienione w $ 3 ust. 2 pokywa Doktorant w terminie 14 dni od olrzymania
informacji o ich wyst4pieniu.

$s
1 . w przypadku wydania p.rzez 

.Dziekana, na podstawie negatywnej opinii Zespolu
oceniai4cego, decyzji o odmowie skierowania wniosku do Rady wydziatu ruu poalicia
przez Radg wydzialu decyzji o odmowie wszczEcia pr""*od, doktorskiego' lub 

'tez

decyzji o odmowie zarwierdzenia przez Radg publicznej obrony rozprawy ioktorskiej
i nadania stopnia naukowego doktora, oplaty, o kt6rych mowa w $ 1, $ 2 i g 3 jako
stanowiqce pokrycie koszt6w zwiapmych z wszczgciem i prowaizeniem pire.odu
doktorskiego, nie podlegaj4 zwrotowi.



2. w przypadku niewniesienia opiaty lub jej odpowiedniej czgdci w terminach okeslonych
w pkt $_ 1' s 2 i $ 3 sprawg pozostawia sig bez dalizego biegu do czasu uiszczema
wymagainej naleZnodci.

3.

l.

2.

W szczeg6lnie uzasadnionych ptzypadkach Rektor moZe
okt6rejmowaw$2i$3.

obniZyi wysoko66 optaty,

za wydanie dyplomu doktora, odpr.u$alypto-u w jgzyku angierskim oraz duplikatu
dyplomu pobierane s4 oplaty w wysokodci:

1) za oryginal dyplomu doktora wraz z jednymodpisem w jgzyku polskim _ 120 zl,
2) za odpis dyplomu w ttrumaczeniu najgzyk angielsk i _ B0 zl,
3) za duplikat dyplomu doktora - 180 zl.

Odpis dyplomu doktora w jgzyku angielskim oraz duplikat dyplomu doktora wydaje sig
na pisemny wniosek doktora:rta.

$7
Doktoranci, dla kt6rych Uczelnia jest podstawowym miejscem pr^cy z mocy zapisu
umowy o praca zobligowani sq do podwyzszania kwalifikacji zawodowych i uzyst<arrra
stopnia naukowego doktora w okrejronym w tej umowie teminie i tym samym nie wnorr4
oplat, o kt6rych mowa w $ 1, $ 4, $ 3 i S 5.

$8
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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