
 
 

ZARZĄDZENIE NR 19/2021  
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ  

im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie  
z dnia 31 maja 2021 r. 

 
 

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku  
o sfinansowanie nauczycielowi akademickiemu będącemu pracownikiem  

Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 
kosztów postępowania w sprawie  

nadania stopnia doktora/doktora habilitowanego/nadania tytułu profesora  
 
 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, 7 i 10, ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), zarządzam, 
co następuje:  

 

§ 1 

1. W trosce o rozwój kadry oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej uczelni 
wprowadzam wzór wniosku o sfinansowanie nauczycielowi akademickiemu będącemu 
pracownikiem Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie,  
zwaną dalej Akademią, kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora/ 
doktora habilitowanego/nadania tytułu profesora. Wzór wniosku stanowi załącznik  
do niniejszego zarządzenia. 
 

2. Nauczyciel akademicki będący pracownikiem Akademii składa wniosek, o którym mowa  
w ust. 1 do Biura Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne w terminie do końca 
grudnia roku poprzedzającego przewidywany termin złożenia rozprawy 
doktorskiej/wniosku do Rady Doskonałości Naukowej.  

 
3. Przewidywany termin złożenia rozprawy doktorskiej/wniosku do Rady Doskonałości 

Naukowej nie może nastąpić później niż do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego 
następującego po dacie złożenia wniosku. 

 
4. Do wniosku należy dołączyć wykaz skrócony dorobku naukowego wnioskodawcy  

(w przypadku postępowania habilitacyjnego i postępowania o tytuł naukowy),  
a w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora – opinię promotora o  stopniu 
zaawansowania pracy doktorskiej i wykaz publikacji. 

 
5. Na podstawie złożonych wniosków, odpowiednio do sytuacji finansowej Akademii, 

tworzony jest roczny plan postępowań awansowych nauczycieli akademickich 
uwzględniany w planie rzeczowo-finansowym na dany rok. 

 

§ 2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Treść zarządzenia publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii 

Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w zakładce Prawo 

uczelniane/Zarządzenia/2021.  

 
R e k t o r  

 

prof. dr hab. Wojciech Widłak 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2021 z dnia 31 maja 2021 r. 
Rektora Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 

 

Biuro Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne 
(miejsce złożenia wniosku) 

 

Kraków, dnia ………. 

Wniosek o sfinansowanie 
nauczycielowi akademickiemu będącemu pracownikiem Akademii  

kosztów postępowania 
w sprawie nadania stopnia doktora*/doktora habilitowanego*/nadania tytułu profesora* 
 
1. Dane osobowe nauczyciela akademickiego: 
imię i nazwisko: ........................................................................................................................  
stanowisko i miejsce zatrudnienia: Wydział/Katedra:  ...............................................................  
okres zatrudnienia i rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Przewidywany termin złożenia rozprawy doktorskiej/wniosku do Rady 

Doskonałości Naukowej – najpóźniej do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego 
następującego po dacie złożenia wniosku: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
podpis pracownika:  ..................................................................................................................  
 
3. Opinia Kierownika Katedry, w której zatrudniony jest wnioskodawca: 
(w opinii należy zawrzeć szczegółowe uzasadnienie dla sfinansowania kosztów, z odniesieniem do dorobku 
naukowego pracownika, korzyści dla uczelni z nadania stopnia naukowego lub tytułu i in.) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
data i podpis:  ...........................................................................................................................  
 
4. Opinia Dziekana: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
data i podpis:  ...........................................................................................................................  
 
5. Opinia Prorektora ds. artystycznych i naukowych: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….…… 
 
data i podpis: 
……………………………………………………………………………………………. 
 
6. Akceptacja wniosku wraz ze wskazaniem daty realizacji: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….…... 
 
data i podpis Rektora: 
……………………………………………………………………………………………………………
. 
 
 
* niepotrzebne skreślić 


