
UCHWAŁA Nr 56/DO/2014 

 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 14 października 2014 r. 

 

w sprawie zasad wynagradzania za zajęcia i inne czynności dydaktyczne 

na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 

 

Rada Wydziału, mając na uwadze konieczność uwzględnienia zmniejszających się 

wpływów z tytułu prowadzenia studiów niestacjonarnych, popiera ostrożną politykę 

planowania wydatków ze środków pochodzących z opłat za te studia, prowadzoną przez 

Dziekana i Kolegium Dziekańskie. Jednocześnie Rada zobowiązuje Dziekana i Kolegium 

Dziekańskie do rozdysponowania środków finansowych, stanowiących różnicę pomiędzy 

wydatkami, a rzeczywistymi wpływami ze studiów niestacjonarnych - w formie dziekańskich 

dodatków dydaktycznych.  

W związku z powyższym,  na podstawie § 18 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu (z dnia 22 października 2013 r.) oraz § 7 ust. 2, § 10 ust. 4 i 7  Uchwały 

Nr 47 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie 

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć 

dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin 

dydaktycznych (t. jedn. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 1, poz. 22 z późn. zm.) 

u c h w a l a,  co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wymiar zajęć dydaktycznych oblicza się w godzinach dydaktycznych. 

2. Jedną godzinę dydaktyczną stanowi 45 minut zajęć dydaktycznych według ustalonego 

planu studiów, z następującymi wyjątkami: 

a) jedna godzina zajęć seminarium dyplomowego w grupie liczącej 3 studentów stanowi 

0,4 godziny dydaktycznej, w grupie liczącej 4-5 studentów stanowi 0,6 godziny 

dydaktycznej, a w grupie liczącej 6-7 studentów stanowi 0,8 godziny dydaktycznej; liczbę 
studentów na zajęciach seminarium dyplomowego ustala się według stanu na początek 

roku akademickiego; 

b) jedna godzina zajęć seminarium dyplomowego prowadzonych w ramach kontynuacji 

zajęć z roku poprzedniego w grupie liczącej poniżej 3 studentów stanowi 0,2 godziny 

dydaktycznej; 

c) jedna godzina zajęć prowadzonych w języku obcym przez nauczycieli akademickich, 

dla których nie jest to język rodzimy, stanowi, z wyjątkiem lektoratów z języków obcych 

– 2 godziny dydaktyczne. 

3. Obciążenie dydaktyczne wpisywane do indywidualnej karty obciążeń podaje się  

w godzinach dydaktycznych ustalonych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2. 

 

§ 2 

1. Za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na 

studiach niestacjonarnych (soboty i niedziele oraz studia wieczorowe), ustala się 

następujące stawki godzinowe – dla: 

1. profesora zwyczajnego – 79 zł., 
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2. profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł naukowy – 75 zł., 

3. profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub doktora – 69 zł., 

4. adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego –  

67 zł., 

5. adiunkta i starszego wykładowcy posiadającego stopień naukowy doktora – 64 zł., 

6. asystenta posiadającego stopień naukowy doktora i starszego wykładowcy nie 

posiadającego stopnia naukowego doktora – 62 zł., 

7. dla asystenta – 43 zł., 

8. wykładowcy, lektora i instruktora – 31 zł. 

2. Za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w soboty i w 

niedziele w Bydgoszczy, ustala się następujące stawki godzinowe dla: 

1. profesora zwyczajnego – 98 zł., 

2. profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł naukowy – 93 zł., 

3. profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub doktora –87 zł., 

4. adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego –  

83 zł., 

5. adiunkta i starszego wykładowcy posiadającego stopień naukowy doktora  –   

80 zł., 

6. asystenta posiadającego stopień naukowy doktora i starszego wykładowcy nie 

posiadającego stopnia naukowego doktora – 79 zł., 

7. dla asystenta – 54 zł., 

8. wykładowcy, lektora i instruktora –  41 zł. 

3. Kwota wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych podlega korektom na podstawie 

złożonego przez pracownika sprawozdania z działalności dydaktycznej. 

 

§ 3  

1. Maksymalna liczebność seminarium wynosi 12 studentów. 

2. Ograniczenie wynikające z ust. 1 nie dotyczy studentów powtarzających rok lub 

wracających z urlopu. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie przysługuje za opiekę nad nie więcej niż 36 pracami dyplomowymi 

(magisterskimi i licencjackimi), które uzyskały pozytywne recenzje – na wszystkich 

prowadzonych seminariach. 

2. Ustala się stawkę w wysokości: 

     a) 237 zł - za jedną pracę magisterską,  

     b) 157 zł - za jedną pracę licencjacką. 
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3. Wynagrodzenie za opiekę nad pracami dyplomowymi jest wypłacane po uzyskaniu ich 

pozytywnych recenzji. 

 

§ 5 

Za sporządzenie recenzji pracy dyplomowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 19 zł.  

 

§ 6 

Za przewodniczenie komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości 7 zł za jedną osobę zdającą. 

 

§ 7 

Ze środków wydziałowych dziekan może pokrywać w szczególności koszty: 

1) nagród w konkursach na najlepszego studenta, absolwenta lub na najlepszą pracę 

dyplomową,  

2) delegacji na zajęcia prowadzone poza Toruniem, 

3) zajęć dydaktycznych powierzonych do wykonania w drodze umowy o dzieło, 

4) zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników UMK spoza Wydziału, 

5) konsultacji, 

6) dodatkowych wynagrodzeń za wykonane prace związane z obsługą studiów 

niestacjonarnych, 

7) dodatków dziekańskich. 

 

§ 8 

Dodatek funkcyjny przysługuje: 

1) dziekanowi – w wysokości 240% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta ustalonego odrębnymi przepisami, 

2) prodziekanowi – w wysokości 150% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta ustalonego odrębnymi przepisami. 

 

§ 9 

Traci moc Uchwała Nr 39/DO/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 15 

października 2013 r. w sprawie zasad wynagradzania za zajęcia i inne czynności dydaktyczne 

na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014. 

 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń za zajęcia  

i inne czynności dydaktyczne wykonywane w roku akademickim 2014/2015 lub zaliczane do 

kosztów tego roku. 

 

               

       Przewodniczący Rady Wydziału 

 

              Prof. UMK dr hab. Tomasz Justyński 

                Dziekan 

 


