
 

 

Warszawa, dnia 7 maja 2019 r.  

 

Szanowni Państwo, 

W zawiązku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi finansowania kosztu przewodu 

doktorskiego dla cudzoziemców stypendystów strony polskiej NAWA przedstawia stanowisko 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa w przedmiotowej sprawie.  

Stypendyści Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, którzy rozpoczęli 

kształcenie do 30 września 2017 r., tj. w okresie sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. 

o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530) oraz obowiązywania 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie 

podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia 

w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1501) są uprawnieni do 

nieponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego. 

Koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego zostaną zrefundowane przez Agencję 

w wysokości i zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia 

promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Agencja nie refunduje pozostałych kosztów (kosztów 

wydziałowych, kosztów podróży oraz innych kosztów związanych z  prowadzeniem przewodu 

doktorskiego).  

Refundacja kosztów przewodów doktorskich dotyczy cudzoziemców, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1) rozpoczęli studia jako stypendyści strony polskiej w okresie obowiązywania 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. 

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1501), tj. do dnia 30 września 2017 r, 

2) nie uzyskali polskiego obywatelstwa do dnia nadania stopnia naukowego doktora 

3) został im nadany stopień naukowy doktora w okresie nie dłuższym niż 4 lata od dnia 

otwarcia przewodu doktorskiego (do tego okresu nie wlicza się okresu przebywania na 

urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym).  

Agencja zobowiązuje się do refundacji kosztu przewodu doktorskiego w oparciu o stosowny 

dokument finansowy przesłany przez Uczelnię do Agencji w terminie 30 dni od dnia 

przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej z terminem płatności 30 dni od daty wpływu. 
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