DO-0130/3/2014
Zarządzenie nr 3
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 22 stycznia 2014 roku
w sprawie: zmiany w zarządzeniu nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
18 września 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli
akademickich
Na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam,
co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2009 roku
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich (tekst jednolity ogłoszony
zarządzeniem nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku,
zm. zarządzeniem nr 94 Rektora UJ z 2 października 2012 roku oraz zarządzeniem nr 52
Rektora UJ z 5 czerwca 2013 roku) wprowadza się następujące zmiany:
– załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Załącznik do zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 22 stycznia 2014 r.
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 59
Rektora UJ z 18 września 2009 r.

Działając na podstawie:
 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1571),
 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 (Dz. U. Nr 206, poz. 1219),
 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia
promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu
habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2012 r., poz. 990),
ustala się
dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego:

1) za udział w pracach uczelnianej komisji rekrutacyjnej:
Lp.

funkcja

1. Przewodniczący
2. Sekretarz
3. Członek

wynagrodzenie maksymalne wynagrodzenie maksymalne
2014 r.
2015 r.
1571,00 zł
1715,00 zł
1459,00 zł
1592,00 zł
1234,00 zł
1347,00 zł

2) za udział w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych –
liczba kandydatów ponad 800 osób:
Lp.

funkcja

1. Przewodniczący
2. Sekretarz
3. Członek

kwota wynagrodzenia
2014 r.
700,00 zł do 1571,00 zł
600,00 zł do 1459,00 zł
500,00 zł do 1234,00 zł

kwota wynagrodzenia
2015 r.
700,00 zł do 1715,00 zł
600,00 zł do 1592,00 zł
500,00 zł do 1347,00 zł

3) za udział w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych –
liczba kandydatów od 401 - 800 osób:
Lp.

funkcja

1. Przewodniczący
2. Sekretarz
3. Członek

kwota wynagrodzenia
2014 r.
525,00 zł do 1180,00 zł
450,00 zł do 1095,00 zł
375,00 zł do 925,00 zł

kwota wynagrodzenia
2015 r.
525,00 zł do 1287,00 zł
450,00 zł do 1194,00 zł
375,00 zł do 1010,00 zł

4) za udział w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych –
liczba kandydatów do 400 osób:
Lp.

funkcja

1. Przewodniczący
2. Sekretarz
3. Członek

kwota wynagrodzenia
2014 r.
350,00 zł do 786,00 zł
300,00 zł do 730,00 zł
250,00 zł do 617,00 zł

kwota wynagrodzenia
2015 r.
350,00 zł do 858,00 zł
300,00 zł do 796,00 zł
250,00 zł do 674,00 zł

5) za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi:
kwota wynagrodzenia

Lp.

rok

1.
2.

2014
2015

783,00 zł – 1459,00 zł
790,00 zł – 1592,00 zł

6) za promotorstwo w przewodzie doktorskim:
kwota wynagrodzenia

Lp.

rok

1.
2.

2014
2015

4940,00 zł
5390,00 zł

7) za recenzję w przewodzie doktorskim:
kwota wynagrodzenia

Lp.

rok

1.
2.

2014
2015

1679,00 zł
1832,00 zł

8) za recenzję w przewodzie/postępowaniu habilitacyjnym:
kwota wynagrodzenia

Lp.

rok

1.
2.

2014
2015

1976,00 zł
2156,00 zł

9) za recenzję w postępowaniu o nadanie tytułu profesora:
Lp.

rok

1.
2.

2014
2015

kwota wynagrodzenia
2470,00 zł
2695,00 zł

10) za udział w komisji habilitacyjnej:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Przewodniczący
Sekretarz
Członek
Recenzent

2014 r.
1976,00 zł
1729,00 zł
988,00 zł
494,00 zł

2015 r.
2156,00 zł
1886,00 zł
1078,00 zł
539,00 zł

11) za opracowanie recenzji lub ocenę dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym
poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego
osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora albo stopnia naukowego doktora
habilitowanego – 1600 zł;
12) za opracowanie recenzji w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie
na stanowisku profesora zwyczajnego i recenzji w postępowaniu kwalifikacyjnym
poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby posiadającej
tytuł profesora – 1800 zł;

13) za opracowanie recenzji w postępowaniu nostryfikacyjnym:
Lp.
1.
2.
3.
4.

kwota
pracy licencjackiej
pracy magisterskiej
rozprawy doktorskiej
rozprawy habilitacyjnej

w wysokości nie wyższej niż 250 zł
w wysokości nie wyższej niż 500 zł
w wysokości nie wyższej niż 1100 zł
w wysokości nie wyższej niż 1600 zł

14) za udział w pracach zespołów egzaminacyjnych:
Lp.

rok

1.
2.

2014
2015

kwota
300,00 zł – 561,00 zł
350,00 zł – 612,00 zł

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

