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ZARZĄDZENIE NR 83/2014
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu za pełnienie funkcji promotora i sporządzenie
opinii w postępowaniu habilitacyjnym oraz za opracowanie recenzji
w przewodzie doktorskim, przewodzie habilitacyjnym, postępowaniu
habilitacyjnym, postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1
- 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) w związku z § 1
– 5 rozporządzenia 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 48) i art.
151 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1571)
zarządza się, co następuje:
§1
Pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, za pełnienie funkcji promotora
oraz za sporządzenie recenzji i opinii w przewodzie doktorskim, przewodzie
habilitacyjnym, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu
profesora, przeprowadzanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie w wysokości wyznaczonej w rozporządzeniu 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
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 48).
§2
1. Wynagrodzenie za:
a) pełnienie funkcji promotora w przewodzie doktorskim,
b) sporządzenie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia
doktora habilitowanego dla członków komisji habilitacyjnej powołanej
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego,
wypłacane jest pracownikowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
na podstawie wniosku o wypłatę wynagrodzenia, którego wzór
stanowi
załącznik do niniejszego zarządzenia.
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2. Wniosek przedkładany jest przez Dziekana wydziału przeprowadzającego przewód
doktorski/postępowanie habilitacyjne Prorektorowi ds. Nauki.
3. Wynagrodzenie wypłacane jest:
a) w przypadku
pełnienia funkcji promotora po zakończeniu przewodu
doktorskiego,
b) w przypadku sporządzenia opinii po jej wykonaniu.
§3
1. Wynagrodzenie za sporządzenie recenzji:
a) w przewodzie doktorskim,
b) w przewodzie habilitacyjnym,
c) w postępowaniu habilitacyjnym,
d) w postępowaniu o nadanie tytułu profesora,
wypłacane jest pracownikowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
na podstawie zawartej umowy, której wzór zamieszczono w Zarządzeniu
Rektora nr 34/2014.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest po opracowaniu recenzji,
na podstawie prawidłowo sporządzonego i potwierdzonego przez Dziekana
wydziału, rachunku.
§4
Traci moc Zarządzenie Nr 77/2005 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
we Wrocławiu z dnia 01 grudnia 2005 r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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