Zarządzenie nr 1/2012
Rektora PWST im. L. Solskiego w Krakowie
z dnia 2 stycznia 2012 roku
w sprawie: wysokości wynagrodzenia promotora w przewodzie doktorskim oraz
wysokości wynagrodzenia osób opracowujących recenzje w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym albo w postępowaniu o nadaniu tytułu
profesora.
Działając na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 Statutu PWST oraz art.66 ust.1 i
ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005,
nr 164, poz. 1365) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania
wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim,
postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.
2011, nr 206, poz. 1219) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w uczelni publiczne (Dz.U. 2011, nr 243, poz. 1447)
zarządzam, co następuje:
§1
Promotorowi w przewodzie doktorskim – po podjęciu przez radę jednostki
organizacyjnej uchwały o nadaniu stopnia doktora – przysługuje jednorazowe
wynagrodzenie w wysokości 100% minimalnej stawki wynagrodzenie zasadniczego
profesora zwyczajnego.
§2
Osobom opracowującym recenzje w przewodzie doktorskim albo postępowaniu
habilitacyjnym, albo w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, przysługuje
wynagrodzenie w wysokości:
a) 34 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego –
za recenzję w przewodzie doktorskim
b) 50 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego –
za recenzję w postępowaniu habilitacyjnym albo w postępowaniu o nadanie
tytułu profesora.
§3
Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego stanowiąca
podstawę do naliczeń wynagrodzeń, o których mowa w §1 i §2 wynosi:
a) w roku 2012 – 4.145,00 zł
b) w roku 2013 – 4.525,00 zł,
c) w roku 2014 – 4.940,00 zł
d) w roku 2015 i następnych – 5.390,00 zł.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor PWST
prof. Ewa Kutryś

