
1 

 

         Załącznik do Aneksu nr 1  

z dnia ……………….. 2019 r. 

 

Umowa w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania  

Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych 

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zawarta 20 grudnia 2018 r. 

  (tekst jednolity) 

Na podstawie niniejszej umowy: 

1) Uniwersytet Śląski z siedzibą w Katowicach (40-007), przy ul. Bankowej 12,  

NIP 634-019-71-34, REGON: 000001347 reprezentowany przez: JM Rektora prof. dr. hab. 

Andrzeja Kowalczyka 

2) Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (01-452) przy ul. Księcia 

Janusza 64, wpisany do Rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-VII-

18/98, reprezentowany przez: Dyrektora  - prof. dr hab. Beatę Orlecką-Sikorę 

3) Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Sopocie (81-712) przy ul. Powstańców 

Warszawy 55, wpisany do Rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-VII-

14/98, reprezentowany przez: Dyrektora - prof. dr. hab. Jana Marcina Węsławskiego 

4) Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (00-656), przy ul. 

Śniadeckich 8, wpisany do Rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-III-

19/98 reprezentowany przez Dyrektora - prof. dr. hab. Łukasza Stettnera, 

zwani dalej „Partnerami”, tworzą Międzynarodową Środowiskową Szkołę Doktorską przy Centrum 

Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (zwaną dalej MŚSD). Partnerzy stwierdzają 

co następuje: 

1. MŚSD prowadzona jest w zakresie uprawnień akademickich i uprawnień do nadawania stopni 

naukowych posiadanych przez Partnerów. 

2. Doktoranci będący uczestnikami MŚSD są doktorantami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

jako podmiotu odpowiedzialnego za szkołę doktorską, realizując część programu kształcenia 

w jednostkach Partnerów.  

3. Doktorant MŚSD afiliowany jest do jednostki Partnera, w której zatrudniony jest jego promotor 

krajowy. 

4. Uniwersytet Śląski w Katowicach zobowiązany jest do wprowadzenia danych do systemu POLON 

zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. poz. 1668, z późn. zm.). 

5. Promotorem lub promotorami doktorantów są pracownicy Partnerów posiadający stopień 

doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Promotorem pomocniczym może być osoba spoza 

jednostek partnerskich posiadająca stopień doktora. Drugim promotorem może być osoba 
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niespełniająca warunków posiadania stopnia doktora habilitowanego lub tytuł profesora, która 

jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli organ nadający stopień uzna, 

że osoba posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy 

rozprawa doktorska. 

6. Postępowanie o nadanie stopnia doktora prowadzone będzie w jednostce, do której afiliowany 

jest doktorant przez właściwy dla danego Partnera organ, odpowiedzialny za nadawanie stopnia 

doktora w dyscyplinie  lub w dziedzinie, w której ma on być nadany danemu doktorantowi.  

7. Koszty postępowania o nadanie stopnia doktora pokrywane są przez jednostkę, do której 

afiliowany jest doktorant.  

8. Uniwersytet Śląski w Katowicach jest uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne 

kształcenie w szkole doktorskiej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

9. Stypendia doktoranckie dla uczestników MŚSD będą wypłacane przez Uniwersytet Śląski  

w Katowicach, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi. Uniwersytet Śląski w Katowicach wystawi 

notę z terminem płatności do 14 dni dla Partnerów tytułem refundacji kosztów stypendiów 

uczestników MŚSD, afiliowanych do danej jednostki. Partnerzy na podstawie otrzymanej noty 

zaksięgują koszty tych stypendiów. 

10. MŚSD finansowana jest z subwencji i środków własnych Partnerów, w których afiliowani są 

doktoranci. 

11. Partnerzy mogą wnioskować o krajowe i zagraniczne środki finansowe na dodatkowe działania 

dydaktyczne, rozwojowe, stażowe i stypendialne w ramach MŚSD. Kwestie finansowo-prawne 

związane z dodatkowym finasowaniem MŚSD regulowane będą dodatkowymi umowami  

i regulaminami.  

12. Organizację kształcenia w MŚSD określa Regulamin Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły 

Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, uchwalony 

przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

13. Nabór do MŚSD odbywa się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji do Międzynarodowej 

Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim  

w Katowicach, uchwalonymi przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

14. Elementy oraz efekty kształcenia doktorantów w ramach MŚSD zawarte są w programie 

kształcenia, ustalonym przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

15. Koszty funkcjonowania MŚSD oraz koszty administracyjne obsługi administracyjnej MŚSD 

pokrywane są przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.  

16. Praktyki zawodowe doktorantów w wymiarze określonym w programie kształcenia organizowane 

są przez Partnerów dla afiliowanych do nich doktorantów. Koszty praktyk zawodowych pokrywane 

są przez Partnerów lub ze środków pozyskanych z zewnątrz.   
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17. Zwrot kosztów podróży doktorantów na zjazdy dydaktyczne finansowane są przez ośrodki do 

których afiliowani są doktoranci.  

18. Koszty organizacji zjazdów dydaktycznych pokrywane są przez jednostki organizujące zjazd. 

19. Uniwersytet Śląski w Katowicach jako jednostka odpowiedzialna za MŚSD, zobowiązuje się 

ponadto do nieodpłatnego przekazania do dyspozycji MŚSD pomieszczeń i infrastruktury biurowej, 

niezbędnych do obsługi doktorantów oraz ½ etatu do obsługi technicznej. 

20. Uniwersytet Śląski w Katowicach jako jednostka odpowiedzialna za MŚSD powołuje 6 osób do 

Rady MŚSD, a pozostali Partnerzy po 2 osoby z każdej jednostki.  

21. Członkowie Rady MŚSD posiadają tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego  

w dyscyplinach, w których prowadzona jest szkoła doktorska.  

22. Dziekana MŚSD powołuje Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wniosek Rady MŚSD. 

23. W skład Rady MŚSD mogą zostać włączeni, w trybie określonym odrębnie, pracownicy 

zagranicznych uczelni lub instytucji naukowych w liczbie maksymalnie 5 osób. 

24. Wszelkie zmiany regulacji wynikające z niniejszej umowy wymagają przyjęcia przez Partnerów 

tworzących MŚSD. 

Umowa została sporządzona w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach. 

 

 


