
(Dział Organizacyjny – 2007) 

Pismo Okólne Nr 9/2007 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 maja 2007 r.  
 

w sprawie wynagradzania wykładowców opracowujących i prowadzących zajęcia  
w Uniwersytecie Wrocławskim w języku angielskim w ramach programów 

na poziomie magisterskim  
 

1. Programy w języku angielskim skierowane są do wszystkich studentów (w tym 
zwłaszcza do studentów polskich, zagranicznych przebywających w ramach 
programów wymiany i umów bilateralnych, studiujących na zasadach odpłatności  
i innych). 

2. Koordynatora studiów w języku angielskim powołuje Dziekan. 
3. Zajęcia w języku angielskim w ramach programów studiów drugiego stopnia są 

prowadzone na zasadzie umowy o dzieło, chyba że są one liczone do pensum. Umowa 
obejmuje (i traktuje łącznie) przygotowanie programu (syllabusa) i przeprowadzenie 
zajęć. 

4. Dla programów rozpoczynających się od października 2007 r. syllabus, 
zaakceptowany przez wydziałowego Koordynatora studiów w języku angielskim, 
należy złożyć w Dziale Nauczania, w terminie do końca czerwca 2007 r. 

5. Koszty osobowe prowadzenia programów magisterskich w języku angielskim są 
pokrywane ze środków pozostających w dyspozycji Rektora. 

6. Wynagrodzenia otrzymuje się za przeprowadzony kurs. Stawki godzinowe dla 
wykładowców w roku akademickim 2007/2008 ustalone zostały w następującej 
wysokości: 

 
magister - 100 PLN 
doktor - 150 PLN 
doktor hab. / profesor - 200 PLN. 

 
7. Umowy przygotowywane są przez wydziały i podpisywane przez dziekanów jako 

osoby zamawiające, ale wymagają kontrasygnaty Prorektora do spraw Nauczania. 
8. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest przeprowadzenie zajęć, w których 

uczestniczyć będzie co najmniej pięciu studentów (polskich i/lub zagranicznych). 
9. Studenci polscy nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu udziału w zajęciach 

prowadzonych w języku angielskim. 
10. W roku akademickim 2007/2008 stawka czesnego dla studentów zagranicznych 

studiujących na zasadach odpłatności wynosi 4500 € rocznie. Przez pierwsze trzy lata, 
począwszy od roku akademickiego 2007/2008, wpływy z czesnego pozostaną do 
pełnej dyspozycji dziekanów. Wpływy te zostaną pomniejszone o honorarium 
wypłacane agentom rekrutacyjnym. Honorarium wynosi nie więcej niż 20% kwoty 
wpłacanej przez studenta za pierwszy rok studiów i stanowi jednorazową zapłatę dla 
agenta. 

 
 

 


