GoRltoslAsKA wyZSZA SZKoTA HAI|DIOWA
in. Woiderhu Korlonlego w Kotowicoch
I(ATOWIIE S(HOOL ()F TCONOMI(S

Zarzydzenie Rektora GWSH
z dnia 15.06.2018r.

w sprawie astr eniu wysokoici i zasad uiszczania opllt za przeprowadT.anie egzamintiw
sprawdzrlqcyclt, tpszcz?cie i prpprowatlzenie przewotlu iloktorskiego oraz wydanie dyptomu
tloktora, orllpisu dyplomu doktors w jgzyku angielskim oraa duplihatu dyploma doktora
na lll,dziole ZarzqtlT,ania Gdrnoilqskiej lYyiszej Szkoly Hantllowej im.
Korfantego
w Katowicaclt

llt

Niniejszym zatz4dza sig co nastgpuj e:

1.

2.

$1
WysokoSi oplat za przeprolvadzenie egzamin6w sprawdzajqcych dla Kandydat6w,
o kt6rych mowa w $ 1 ust. 2 pkt 5 Regulaminu otwierqnia i przeprowadzania
przewod6w doktorskich na lVydziale Zarzqdzania G6rnoilqskiej l4/yzszej Szkoty
Handlowej im. W. Korfantego w roku akademickim 201812019 wynosi 150,00 zl
(slownie: sto pigidziesi4t zlotych) za kaldy egzamin.
Oplaty, o kt6rych mowa

w ust. 1 platne s4 najp62niej w dniu

poprzedzalqcym datg

przepr ow adzenia egzaminu sprawdzaj qcego.

W przypadku powt6rnego

3.

przystgpowania do egzaminu sprawdzajqcego Kandydat
zobowi4zany jest do ponownego uiszczenia oplaty egzamlnacyjnej. Do powt6rnego
egzaminu mo2na przyst4pi6 tylko jeden raz, po uplywie co najmniej jednego miesi4ca.

1.

wysokosi

$2
optrar za wszczgcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego na wydziale
Zarz4dzania G6rno3l4skiej Wyzszej Szkoiy Handlowej im. W. Korfantego w roku
akademickim 2018/2019 dla uczestnik6w Seminarium Doktorskiego prorvadzonego
przez Uczelnig wynosi:

1) oplata za prowadzenie przewodu doktorskiego uczestnika Seminarium Doktorskiego
wynosi 10 100 z1 (slownie: dziesigi tysigcy sto zlotych) i platna jest w trzech
czg6ciach:

r

3500

zl

(slownie: trzy tysiqce pigiset zlotych)

-

w dniu
sprawie wszczgcra

platne najp61niej

poprzedzaj4cym podjgcie przez Radg Wydzialu decyzji
przewodu doktorskiego,

w

.

3500 zl (slownie: tzy tysi4ce pig6set zlotych)
platne najp6Zniej w dmu
poprzedzaj4cym podjgcie przez RadE Wydzialu decyzji w sprawie wyznaczenra
recenzentow rozprawy doktorskiej,

.

3100

-

zl

(slownie: trzy tysi4ce sto zlotych)

-

platne najp6Lniej

poprzedzaj4cym publiczn4 obrong rozprawy doktorskiej.

40-659 Kotowke, ul. Hurcerzy Wrze6nio
tel.: +48 32 35

i0

w

dniu

3

539, +48 32 35 70 500

www.gwsh.pl

Doktorant ma obowiqzek pokrycia pelnych koszt6w zwiqzarrych
i prowadzeniem przewodu doktorskiego.

z

wszczgctem

s3
1.

WysokoS6 opLaI za wszczgcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego na Wydziale
Zan4dzania G6modl4skiej WyZszej Szkoly Handlowej im. W. Korfantego w roku
akademickim 2018/201,9 dla os6b uczestnicz4cych w Indywidualnym Programie
Seminarium Doktorskiego prowadzonym przez Uczelnig wynosi:
1)

wszczgcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego na Wydziale
Zwz4dzania GWSH w roku akademickim 201812019 wynosi 1 1500,00 z1 (slownie:
jedenaScie tysigcy pig6set zlotych).

Oplata

za

2) Optata za prowadzenie przewodu doktorskiego platna jest w hzech czgSciach

c 4000 z] (siownie: cztery tysi4ce zlotych)

-

platne najp62niej

-

platne najp62niej

poprzedzaj4cym podjgcie przez Radg Wydziatu decyzji
przewodu doktorskiego,

.

4000 z1 (slownie: cztery tysiqce zlotych)

poprzedzaj4cym podjgcie przez Radg Wydziatu decyzji
enzent6w r o zprawy doktorskiej,

w

w

w

dniu
sprawie wszczgcia

w dniu

sprawie wyznaczenia

r ec

o 3500 zN (slownie: trzy tysi4ce pigiset zlotych)

-

platne najp62niej

w

dniu

poprzedzaj4cym publiczn? obrong rozprawy doktorskiej.
3.

Doktorant ma obowi4zek pokrycia pelnych koszt6w zti4zanych

z

wszczgciem

i prowadzeniem przewodu doktorskiego.

1.

$4
Oplata za wszczgci.e i przeprowadzenie przewodu doktorskiego obejmuje
wynagrodzenie promotora, wynagrodzenie za przygotowanie recenzji dla dw6ch
recenzent6w, koszty egzamin6w doktorskich i publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

W przypadku koniecznoici powolania dodatkowego recenzenta, ponownego
przeprowadzenia egzaminu doktorskiego lub przygotow ania przez recenzent6w
ponownej recenzji, Doktorant j est zobowiqzany pokry 6 zwi4zane z tym kosrty.
3.

Oplaty wymienione w $ 3 ust.2 pokrl.wa Doktorant w terminie 14 dni od olurzymania
informacji o ich wyst4pieniu.

$s

1. W przypadku

wydania przez Dziekona, na podstawie negatywnej opinii Zespolu
Oceniaj4cego, decyzji o odmowie skierowania wniosku do Rady Wydziatu lub podjgcia
przez Radg Wydzialu decyzji o odmowie wszczgcia przewodu doktorskiego lub tez
decyzji o odmowie zatwierdzenia przez Radg publicznej obrony rozprawy doktorskiej
i nadania stopnia naukowego doktora, oplaty, o kt6rych mowa w $ 1, $ 2 i $ 3 jako
stanowi4ce pokrycie koszt6w zwi4zanych z wszczgciem prowadzeniem przewodu
doktorskiego, nie podlegaj4 zwrotowi.

i

2.

W przypadku niewniesienia oplaty lub jej odpowiedniej czqdci w teminach oke6lonych
w pkt $ 1, $ 2 i $ 3 sprawg pozostawia sig bez dalszego biegu do czasu uiszczenia
wymagalnej naleZnoSci.

3.

W szczeg6lnie uzasadnionych
okt6rejmowaw$2i$3.

1.

przypaAkach Rektor moZe obniZyi wysokodi oplaty,

$6
Za wydanie dyplomu doktora, odpisu dyplomu w jgzyku angielskim oraz duplikatu
dyplomu pobierane s4 oplaty w wysokoici:

1) za oryginal dyplomu doktora wraz z jednym odpisem w jgzyku polskim - I20 zl,
2) za odpis dyplomu w tlumaczenitt na lgzyk angielski - 80 zi,
3) za duplikat dyplomu doktora - 180 21.

2.

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

$7
Doktoranci, dla kt6rych Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy z mocy zapisu
umowy o pracg zobligowani s4 do podwyzszania kwalifikacji zawodowych i uzyskania
stopnia naukowego doktora w okreSlon)'rn w tej umowie terminie i t1,rn samym nie wnosz4
oplat, o kt6rych mowa w $ 1, $ 4, g 3 i $ 5.

$8
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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