
(Dział Organizacyjny-2000) 

Zarządzenie Nr 29/2000 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z  dnia  22  maja  2000 r. 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z  dnia  4  lipca  1997 r.  w  sprawie  ustalenia   wysokości  wynagrodzenia    

dla promotorów w przewodach doktorskich, recenzentów  w  przewodach 

doktorskich i  habilitacyjnych,  w  postępowaniu  dotyczącym  powołania 

na stanowisko profesora oraz w postępowaniu dotyczącym nadania tytułu 

naukowego profesora 

 

 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania wynagrodze-

nia za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim  i  habilitacyjnym  oraz  w  postępowaniu 

o nadanie  tytułu  naukowego  profesora  (Dz. U.  Nr 24,  poz. 97 z  późniejszymi zmiana-

mi) i § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie 

wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz.U. Nr 68, poz. 297 z późniejszymi zmianami) 

zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. W  zarządzeniu  Nr 41/97  Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lip-

ca 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla promotorów w przewodach 

doktorskich, recenzentów w przewodach doktorskich i habilitacyjnych , w postępowaniu 

dotyczącym powołania na  stanowisko  profesora  oraz  w  postępowaniu dotyczącym nada-

nia tytułu naukowego profesora , § 1 otrzymuje brzmienie : 

  

        „ § 1. Ustala się wysokość wynagrodzenia dla: 

   1/ promotora rozprawy doktorskiej                         - 2570 zł 

   2/ recenzenta rozprawy doktorskiej -      857 zł 

   3/ recenzenta rozprawy habilitacyjnej -    1285 zł 

   4/ recenzenta w postępowaniu dotyczącym 

        powołania na stanowisko 

profesora -     857 zł 

   5/ recenzenta w postępowaniu dotyczącym  

        nadania tytułu naukowego 

profesora -    1285 zł” 

  

 § 2. Traci moc zarządzenie Nr 46/99 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

27 maja 1999 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/97 Rektora Uniwersytetu Wrocław-

skiego z dnia 4 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla promotorów 

w  przewodach  doktorskich, recenzentów  w  przewodach   doktorskich  i habilitacyjnych, 

w postępowaniu dotyczącym powołania na stanowisko profesora oraz w postępowaniu doty-

czącym nadania tytułu naukowego profesora. 

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 

2000 r.  

          


