
 UNIWERSYTET                                                                          
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU     

ZARZĄDZENIE Nr 122 
 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich 
za prowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach godzin ponadwymiarowych, 
w języku angielskim na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych 

w Collegium Medicum UMK 
 
Na podstawie § 10 ust. 3 uchwały nr 47 Senatu UMK 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  
(j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r., Nr 1 poz. 22 z późn. zm.), w związku z art. 100 ust. 1 
oraz art. 99 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz 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. poz. 1571) 
 

z a r z ą d z a   się, co następuje: 
 

§ 1 

Ustala się od roku akademickiego 2014/2015 stawki godzinowe dla nauczycieli akademickich 
za prowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach godzin ponadwymiarowych, w języku 
angielskim na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych Collegium Medicum UMK 
w następującej wysokości: 
1) na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarski kierunku 

lekarskim: 
a) za wykład            - 165,00 zł, 
b) za seminarium     - 130,00 zł, 
c) za ćwiczenia        - 110,00 zł; 

2) na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
kierunkach fizjoterapia i pielęgniarstwo: 
a) za wykład            - 135,00 zł, 
b) za seminarium     - 100,00 zł, 
c) za ćwiczenia        -   80,00 zł. 

§ 2 

Traci moc zarządzenie nr  25 Rektora UMK z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wysokości 
stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć dydaktycznych,  
w ramach godzin ponadwymiarowych, w języku angielskim na odpłatnych studiach 
stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim (Biuletyn 
Prawny UMK Nr 1 poz. 45). 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2014 r. z mocą obowiązującą  
od roku akademickiego 2014/2015. 
 
                         R E K T O R 
 
 
       prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

 


