
Zarządzenie Nr 166/2020 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

z dnia 2 października 2020 roku 

 

w sprawie ponoszenia przez Uczelnię kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu 

profesora nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Uczelni i powołania 

Rektorskiego Zespołu Zadaniowego ds. formalnej oceny wniosku o nadanie tytułu 

naukowego 

 

Na podstawie § 14 ust. 1 w zw. z § 15 ust. 4 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019 roku  

 

zarządzam, co następuje:  

§ 1  

1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni ubiegający się o przeprowadzenie postępowania 

w sprawie nadania tytułu profesora, przed złożeniem wniosku do Rady Doskonałości 

Naukowej winien zwrócić się do Rektora z wnioskiem o wniesienie na rzecz Rady 

Doskonałości Naukowej opłaty za przeprowadzenie tego postępowania. 

2. Wniosek do Rektora, o którym mowa w ust. 1 składa się w Biurze Nauki. 

3. Do wniosku dołącza się uzasadnienie wskazujące na spełnienie wymagań, o których mowa  

w art. 227 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

4. Rektor przedkłada wniosek wraz z uzasadnieniem do zaopiniowania Zespołowi Zadaniowemu 

ds. formalnej oceny wniosku o nadanie tytułu naukowego. Na posiedzenie Zespołu mogą być 

zaproszeni wnioskodawcy lub inne osoby, których opinia jest dla Zespołu istotna,  

w szczególności właściwy koordynator dyscypliny. 

5. Rektor wydaje zgodę na wniesienie opłaty, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii 

Zespołu Zadaniowego ds. formalnej oceny wniosku o nadanie tytułu naukowego. 

6. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w ust. 1, stanowi obligatoryjny 

załącznik do wniosku składanego przez pracownika do Rady Doskonałości Naukowej. 

 

§ 2 

1. Powołuje się w Uczelni Rektorski Zespół Zadaniowy ds. formalnej oceny wniosku o nadanie 

tytułu naukowego. 

2. Do zadań Zespołu należy: 

1) opiniowanie wniosków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni w sprawie 

nadania tytułu profesora w zakresie oceny składanej przez pracownika dokumentacji 

pod kątem spełniania wymagań, o których mowa w art. 227 Ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce; 

2) wykonywanie innych zadań, powierzonych przez Rektora, związanych z awansem 

zawodowym pracowników Uczelni. 

3. Członków Zespołu powołuje Rektor. 



4. Skład osobowy Zespołu dostępny jest w Biurze Rektora. 

 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Nauki. 

 

§ 4  

1. Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 51/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie ponoszenia 

przez Uczelnię kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu profesora nauczycielowi 

akademickiemu zatrudnionemu w Uczelni. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Kraków, dnia 2 października 2020 roku 

R e k t o r 

 

                                                                                dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 


