
 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 26  

Prorektora ds. Collegium Medicum z 2 października  2020 r.  

 

Załącznik nr 9 do Regulaminu wynagradzania pracowników UJ CM 

 

STAWKI DODATKU JEDNORAZOWEGO 

1. Za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym: 

1.1. na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia 

 

Lp. Rodzaj wykonywanych czynności/  

rodzaj wykonywanej pracy 

Maksymalna 

wysokość 

dodatku 

brutto [zł] 

1. Kierowanie pracami zespołu rekrutacyjnego 2 000  

2. Udział w pracach zespołu rekrutacyjnego 1 400  

3. Udział w pracach zespołu egzaminacyjnego:  

 a) przewodniczący 1 000 

 b) sekretarz 1 000 

 c) członek zespołu    800 

 

1.2. do szkół doktorskich 

Lp. Rodzaj wykonywanych czynności/  

rodzaj wykonywanej pracy 

Maksymalna 

wysokość 

dodatku 

brutto [zł] 

1. Udział w  pracach komisji:  

 a) przewodniczący 2 000  

 b) zastępca przewodniczącego 1 900 

 c) sekretarz 1 800 

 d) członek komisji 1 700 

2. Udział w pracach zespołu egzaminacyjnego:  

 a) przewodniczący 1 600 

 b) członek zespołu 1 000 

 

2. Za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi: 790 – 1 592 zł 

3. Za sprawowanie funkcji promotora w przewodzie doktorskim: 5 320,30 zł  
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4. Za sprawowanie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim 3 205 zł 

5. Za recenzję w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora 1 730,70 zł 

6. Za recenzję w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 2 115,30 zł 

7. Za recenzję w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora: 2 564,00 zł  

8. Za udział w pracach komisji habilitacyjnej: 

 

Lp. Funkcja Dodatek w kwocie brutto [zł] 

1.  Przewodniczący 2 115,30 

2.  Sekretarz 2 115,30 

3.  Członek komisji 1 089,70 

 

9. Za opracowanie recenzji lub ocenę dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym 

zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni lub profesora wizytującego osoby nieposiadającej 

tytułu naukowego profesora, profesora sztuki, stopnia naukowego doktora habilitowanego lub 

doktora habilitowanego sztuki – 1 600 zł  

10. Za opracowanie recenzji w postępowaniu oceniającym dorobek profesora wg uprzednich kryteriów 

zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego – 1 800 zł.  

11. Za udział w pracach komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się: 

 

Lp. Funkcja Stawka dodatku brutto [zł]  

za 1 pkt ECTS podlegający 

weryfikacji w ramach procedury 

potwierdzenia efektów uczenia się   

1.  Przewodniczący 35 

2.  Członek komisji 30 

3.  Ekspert 25 

 

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum  

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki  

 


