ZARZĄDZENIE NR 112
REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2016 r.
w sprawie wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności promotora
w przewodach doktorskich oraz za recenzje w przewodach doktorskich,
postępowaniach habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu
naukowego profesora, a także z tytułu uczestniczenia w postępowaniach
kwalifikacyjnych na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842), § 11 i załącznika nr 1 do rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 2016, poz. 2063) oraz
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 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 48), zarządza się, co
następuje:

§1
Ustala się następujące wynagrodzenia w oparciu o minimalną stawkę wynagrodzenia
zasadniczego profesora zwyczajnego, zwaną dalej stawką wynagrodzenia:
1) za opracowanie recenzji albo ocenę dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym
poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub
wizytującego osoby nie posiadającej tytułu naukowego profesora lub tytułu
profesora sztuki albo stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora
habilitowanego sztuki – w wysokości 30 % stawki wynagrodzenia, tj. 1.617,00
zł;
2) za recenzję w przewodzie doktorskim - w wysokości 34 % stawki
wynagrodzenia , tj. 1.832,60 zł;
3) za recenzję w postępowaniu habilitacyjnym – w wysokości 40 % stawki
wynagrodzenia, tj. 2.156,00 zł;
4) za recenzję w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - w wysokości 50 %
stawki wynagrodzenia, tj. 2.695,00 zł;
5) członkom komisji habilitacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia
postępowania habilitacyjnego, za sporządzenie opinii w sprawie nadania lub
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje jednorazowe
wynagrodzenie w wysokości:

40% stawki wynagrodzenia – dla przewodniczącego komisji – tj.
2,156,00 zł,
b. 35% stawki wynagrodzenia dla sekretarza – tj.1.886,50 zł,
c. 20% stawki wynagrodzenia dla członka – tj. 1.078,00 zł,
d. 10% stawki wynagrodzenia dla recenzenta – tj. 539,00 zł;
6) za sporządzenie na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
innej niż określona w pkt 5 opinii – 30 % stawki wynagrodzenia, tj.
1.617,00 zł;
Przewodniczący Centralnej Komisji w przypadku szczególnej złożoności
i szerokiego zakresu opinii, może zwiększyć wysokość wynagrodzenia do 50%
stawki wynagrodzenia;
7) dla promotora w przewodzie doktorskim, po podjęciu przez radę jednostki
organizacyjnej uchwały o nadaniu stopnia doktora - jednorazowe
wynagrodzenie w wysokości 100 % stawki wynagrodzenia, tj. 5.390,00zł;
8) wynagrodzenie dla promotora w przewodzie doktorskim może zostać
podwyższone o 50% w przypadku, gdy przewód doktorski dotyczył
cudzoziemca i był prowadzony w języku obcym lub osoby niepełnosprawnej,
jeżeli rodzaj niepełnosprawności wymaga od promotora posiadania
szczególnych kwalifikacji.
a.

§2
Traci moc zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 stycznia
2013 r. w sprawie wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności promotora
w przewodach doktorskiech oraz za recenzje w przewodach doktorskich,
postępowaniach habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego
profesora, a także z tytułu uczestniczenia w postępowaniach kwalifikacyjnych na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

R E K T O R
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

