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Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku

z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie wysokości wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz wysokości dodatku dla
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na studiach podyplomowych

Na podstawie § 34 ust. 2 w związku z § 38 ust. 3 i 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii
Pomorskiej w Słupsku zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Na studiach podyplomowych ustala się następujące stawki wynagrodzenia:

- nauczyciel akademicki z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego - do 120 zł
brutto za l godz. zajęć,
- pozostali nauczyciele akademiccy - do 90 zł brutto za l godz. zajęć.

2. W uzasadnionych przypadkach powyższe stawki mogą zostać podwyższone za zgodą Prorektora
ds. Kształcenia i Studentów.

§2
l. Autor nowo opracowanego programu studiów podyplomowych otrzymuje jednorazowe

honorarium autorskie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych w wysokości 2500 zł
brutto.

2. W przypadku dokonania istotnych zmian w programie przy kolejnych edycjach studiów autor
może otrzymać honorarium uzupełniające.

§3
l. Kierownik studiów podyplomowych otrzymuje dodatek w wysokości 1500 zł za semestr.
2. Powyższy dodatek jest płatny po zakończonym semestrze z tym, że za ostatni semestr dodatek jest

wypłacany po rozliczeniu edycji.

§4
1. Pracownicy administracji zaangażowani do prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych

otrzymują dodatek specjalny za daną edycję w wysokości:
a) pracownik dziekanatu - 600 zł,
b) pracownik sekretariatu jednostki prowadzącej studia- 500 zł,
c) pracownik sporządzający i rozliczający umowy - 500 zł.

2. Powyższe stawki obowiązują w przypadku grup uczestników studiów do 20 osób, w przypadku
większej ilości uczestników dodatek ulega podwyższeniu o 50%.

3. Dodatek jest płatny jednorazowo po zakończeniu danej edycji studiów.

§5
1. Traci moc zarządzenie Nr Rl02 10/7511Oz dnia 16 listopada 2010 roku,
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym, że jego zapisy są stosowane dla studiów

odbywających od l października 2012 r.
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