
ZARZĄDZENIE Nr 189/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 19 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy 

cywilnoprawnej oraz sposobu ustalania stawki wynagrodzenia za opiekę nad 

pracą dyplomową, która nie została przygotowania w ramach  

seminarium dyplomowego 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 478, 

z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 

  

§ 1.1. Stawki godzinowe wynagrodzenia, na studiach stacjonarnych oraz studiach 

niestacjonarnych, za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy cywilnoprawnej w Uniwersytecie Wrocławskim wynoszą dla: 

 

 

 

 

 

stawka godzinowa w zł 

1. profesora  97,00 

 

2. doktora habilitowanego 83,00 

 

3. doktora 77,00 

 

4. mgr; mgr inż.; lek. med. 44,00 

 

 

2. Na wniosek Dziekana Rektor może podwyższyć stawkę wynagrodzenia na 

studiach stacjonarnych za godzinę zajęć dydaktycznych określoną w ust. 1: 

1) w ramach posiadanych i zaplanowanych na ten cel środków finansowych 

jednostki z subwencji, 

2) z tytułu dodatkowych opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych na 

danym programie studiów, 

3) z innych źródeł zewnętrznych pozyskanych na realizację kształcenia na 

danym programie studiów. 

3. Dziekan może podwyższyć stawkę wynagrodzenia na studiach niestacjonarnych 

za godzinę zajęć dydaktycznych określoną w ust. 1 wyłącznie w ramach środków 

finansowych uzyskanych z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne (czesne) na 

danym programie studiów. 

 

§ 2. Wynagrodzenie za opiekę nad pracą dyplomową (promotorstwo pracy 

dyplomowej, o ile praca nie powstaje w ramach seminarium dyplomowego), ustala się 

stosując godziny obliczeniowe tak jak za promotorstwo w ramach zajęć nieregularnych  

i stawek określonych w § 1. 

 

§ 3. Tracą moc:  

1) zarządzenie Nr 43/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 

kwietnia 2017 r. w sprawie stawek godzinowych wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne; 

2) zarządzenie Nr 86/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 

lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 43/2017 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie stawek 

godzinowych wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia 

dydaktyczne. 



 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

         R E K T O R 


