
 

 

 

 

 

780.020.37.2022 

Komunikat nr 9 

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 

z dnia 26 września 2022 roku 

 

w sprawie: ustalenia stawek godzinowych za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych, 

niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach 

doktoranckich na rok akademicki 2022/2023 na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. 

 

                                                                      § 1 

 

Działając na podstawie § 15 Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – 

Collegium Medicum określonego Zarządzeniem nr 9 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 17 

marca 2020 r. (z późn. zm.) oraz w oparciu o § 3 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 18 Prorektora ds. Collegium 

Medicum z 17 sierpnia 2021 roku zmienionego zarządzeniem nr 21 Prorektora ds. Collegium Medicum 

z dnia 25 października 2021 r., ustalam stawki godzinowe za godziny ponadwymiarowe na rok 

akademicki 2022/2023 na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM dla nauczycieli akademickich w zależności 

od zajmowanego stanowiska na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich wg poniższej tabeli: 

 

Lp. stanowisko opis Stawka brutto  

w złotych 

1.1  

 

 

profesor 

wg dotychczasowych kryteriów 

zatrudnienia na stanowisku 

profesora zwyczajnego 

 

 

 

126  1.2 wg dotychczasowych kryteriów 

zatrudnienia na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego 

1.3 posiadający tytuł naukowy 

2 profesor uczelni posiadający co najmniej stopień 

doktora habilitowanego 

99 

3 profesor uczelni,  

profesor wizytujący 

profesor uczelni posiadający 

stopień doktora, profesor 

wizytujący 

 

96 

4 adiunkt posiadający stopień doktora 

habilitowanego 

90 

5 adiunkt,  

starszy wykładowca 

posiadający stopień doktora 84 

6 asystent,  

wykładowca 

posiadający stopień doktora 63 

7 starszy wykładowca posiadający tytuł zawodowy 

magistra, magistra inżyniera lub 

równorzędny 

62 

8 asystent, wykładowca, 

lektor, instruktor 

posiadający tytuł zawodowy 

magistra, magistra inżyniera lub 

równorzędny 

58 

 

  



 

 

 

§ 2 

 

 

Studia podyplomowe, które rozpoczęły się w roku akademickim 2020/2021 i były wskazane jako 

zaliczane do pensum, rozliczane są na podstawie komunikatu nr 8 Dziekana Wydziału Nauk o 

Zdrowiu  UJ CM z dnia 3 listopada 2021 r.    

 

Studia podyplomowe, które rozpoczęły się w roku akademickim 2021/2022 i były wskazane jako 

zaliczane do pensum, rozliczane są na podstawie komunikatu nr 9 Dziekana Wydziału Nauk o 

Zdrowiu  UJ CM z dnia 29 listopada 2021 r.                                                    

                                    

              

 

 

Akceptacja  

Z-cy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum 

 

 

        

 

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- Pani mgr Dorota Kłyś – z-ca Kwestora UJ ds. Collegium Medicum 

- Instytuty oraz samodzielne jednostki Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM  

- Dział Spraw Osobowych CM 

- Sekcja ds. Płac DSO CM 

- Centrum Językowe UJ CM 

- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM 


