Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

DOP-158/09
Zarządzenie Nr 56/09
Rektora Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 9 października 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń za prowadzenie zajęć w języku angielskim,
ich przygotowanie, prowadzenie lektoratu z języka polskiego oraz zajęć z wychowania
fizycznego
Na podstawie § 43 ust.2 Statutu Uniwersytetu Medycznego, zarządza się co następuje:
§1
Ustala się wysokość wynagrodzeń za prowadzenie i przygotowywanie zajęć dla studentów
obcokrajowców, realizowanych na podstawie umów cywilnoprawnych, w następującej
wysokości:
1. Za godzinę zajęć dydaktycznych w języku angielskim:
- wykład
- 185 zł,
- seminarium - 150 zł,
- ćwiczenia
- 130 zł.
2. Za godzinę zajęć z wychowania fizycznego – 70 zł.
3. Za godzinę lektoratu z języka polskiego – 85 zł.
4. Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu /z egzaminami poprawkowymi włącznie/
z danego kursu, w ramach jednego programu – 925,- zł.
5. Za kierowanie pracą magisterską w języku angielski na kierunku farmacja - 3000 zł.
6. Za uczestnictwo pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych
i administracyjnych w przygotowaniu zajęć dydaktycznych:
6.1. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla wszystkich pracowników naukowotechnicznych,
inżynieryjno-technicznych,
administracyjnych,
uczestniczących
w
przygotowaniu zajęć dydaktycznych danego kursu na studiach anglojęzycznych ustalane jest
w oparciu o liczbę studentów na danym roku, wg stanu na dzień 1 października danego roku
akademickiego i liczbę godzin na danym kursie. Kwota (W) przeznaczona na wynagrodzenia
na danym kursie stanowi iloczyn liczby studentów na danym roku (S), liczby godzin dla
danego kursu (N) i ceny jednego punktu rozrachunkowego (C), wg. formuły W= S x N x C .

6.2.Wartości jednego punktu rozrachunkowego (C) jest zróżnicowana na 3 kategorie:
- kategoria A – kursy, w których wymagana jest obsługa administracyjna i techniczna zajęć
dla pojedynczego studenta,
- kategoria B – kursy wymagające poza obsługą administracyjną osobnej obsługi technicznej
zajęć dla grup laboratoryjnych i seminaryjnych,
- kategoria C – kursy wymagające jedynie obsługi administracyjnej.
6.3. Zaszeregowania kursu do danej kategorii dokonuje Kanclerz Uniwersytetu, na wniosek
Dyrektora Centrum Nauczania w Języku Angielskim.
6.4. Kwota przeznaczona na wynagrodzenia dla jednego pracownika nie może być niższa od
kwoty minimalnej, określonej w pkt.5.6.
6.5. Wartość punktu rozliczeniowego ustalana będzie corocznie, na wniosek Dyrektora
Centrum Nauczania w Języku Angielskim. Na rok akademicki 2009/2010 wartość punktu
rozliczeniowego obsługi technicznej (C) ustalam w kwocie: 0,51zł (kategoria A), 0,40 zł
(kategoria B), 0,34 zł (kategoria C). Upoważniam Kanclerza Uniwersytetu do ustalania tej
wartości w latach następnych.
6.6. Kwota minimalna, o której mowa w pkt. 4.4., ustalana będzie corocznie, na wniosek
Dyrektora Centrum Nauczania w Języku Angielskim. Na rok akademicki 2009/2010 ustala się
ją na kwotę: 800 zł (kategoria A), 500 zł (kategoria B), 300 zł (kategoria C). Upoważniam
Kanclerza Uniwersytetu do ustalania kwoty minimalnej w latach następnych.
6.7. W ramach danego kursu, środkami na wypłatę wynagrodzeń z tego tytułu dysponuje
koordynator kursu.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kanclerzowi Uniwersytetu Medycznego.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 15 lipca 2009. Z
tym dniem traci moc zarządzenie nr 42/06 Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu z dnia
24 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń za prowadzenie zajęć
dydaktycznych w języku angielskim, za prowadzenie lektoratu z języka polskiego dla
obcokrajowców, za uczestnictwo w przygotowaniu zajęć dydaktycznych – studia
anglojęzyczne oraz zmieniające je zarządzenia, nr 3/07 z dnia 17 stycznia 2007 r., 66/08 z
dnia 28 października 2008 r. i 71/08 z dnia 27 listopada 2008 r. nr 18/09 z dnia 18 marca
2009 roku.
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