
Załącznik nr 12 Regulaminu wynagradzania pracowników UJ CM 

 

STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  
(§ 18 UST. 1 REGULAMINU): 

 

1. Za udział w pracach uczelnianej komisji rekrutacyjnej: 

 

Lp. funkcja wynagrodzenie maksymalne 

1. Przewodniczący 1715 zł 

2. Sekretarz 1592 zł 

3. Członek 1347 zł 

 

 

2. Za udział w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych – liczba kandydatów 

ponad 800 osób: 

 

Lp.  funkcja kwota wynagrodzenia 

1.  Przewodniczący  od 700 zł do 1715 zł 

2.  Sekretarz  od 600 zł do 1592 zł 

3.  Członek  od 500 zł do 1347 zł 

 

 

3. Za udział w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych – liczba kandydatów 

od 401 do 800 osób: 

 

Lp. funkcja kwota wynagrodzenia 

1.  Przewodniczący  od 525 zł do 1287 zł 

2.  Sekretarz  od 450 zł do 1194 zł 

3.  Członek  od 375 zł do 1010 zł 

 

 

4. Za udział w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych – liczba kandydatów 

do 400 osób: 

 

Lp. funkcja kwota wynagrodzenia 

1.  Przewodniczący  od 350 zł do 858 zł 

2.  Sekretarz  od 300 zł do 796 zł 

3.  Członek  od 250 zł do 674 zł 

 

 

5. Za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi: 

790 zł – 1592 zł  

 

6. Za sprawowanie funkcji promotora w przewodzie doktorskim: 5390 zł  

 

7. Za recenzję w przewodzie doktorskim: 1832,60 zł  

 



8. Za recenzję w przewodzie/postępowaniu habilitacyjnym: 2156 zł  

 

9. Za recenzję w postępowaniu o nadanie tytułu profesora: 2695 zł  

 

10. Za sporządzenie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego (członkom komisji habilitacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego): 

 

Lp. funkcja kwota wynagrodzenia 

1.  Przewodniczący  2156 zł  

2.  Sekretarz 1886,50 zł  

3.  Członek  1078 zł  

4.  Recenzent  539 zł  

 

 

11. Za opracowanie recenzji lub ocenę dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym 

poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora 

wizytującego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora, profesora sztuki, stopnia 

naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki – 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.  

 

 


