Zarządzenie Nr 30/2016
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w roku akademickim 2015/2016, terminów ich rozliczania oraz
tygodni dydaktycznych
Działając na podstawie § 61 Statutu oraz § 3-7 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. z 2013 r. poz. 1571, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”,
zarządza się, co następuje.
§ 1.
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w roku akademickim 2015/2016
obliczone zostaną przy uwzględnieniu następujących stawek za godzinę obliczeniową,
odpowiadającą 45 minutom:
1) 57,45 zł – profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy;
2) 49,05 zł – profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt ze stopniem naukowym doktora
habilitowanego;
3) 48,78 zł – adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca;
4) 31,32 zł – asystent, wykładowca.
§ 2.
1. Rozliczenie faktycznie zrealizowanych w roku akademickim 2015/2016 godzin, czyli
godzin dydaktycznych zrealizowanych do dnia 30 września 2016 r. nastąpi do dnia
31 października 2016 roku, a wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe będzie
zrealizowana w ramach posiadanych środków nie później niż do dnia 30 listopada 2016 r.
2. Przy rozliczeniu godzin za zajęcia dydaktyczne realizowane w języku angielskim stawkę,
o której mowa w § 1, mnoży się przez 1,5.
§ 3.
Dla potrzeb ustalenia wysokości obowiązującego wymiaru godzin, w przypadku, o którym
mowa w § 3-4 rozporządzenia, ustala się tygodnie dydaktyczne w roku akademickim
2015/2016:
1) w semestrze zimowym: 01-07.10.2015; 08-14.10.2015; 15-21.10.2015; 22-28.10.2015;
29.10.-04.11.2015; 05-11.11.2015; 12-18.11.2015; 19-25.11.2015; 26.11.-02.12.2015;
03-09.12.2015; 10-16.12.2015; 17.12.2015-06.01.2016, w tym przerwa świąteczna od
21.12.2015 do 03.01.2016; 07-13.01.2016; 14-20.01.2016; 21-27.01.2016;
2) w semestrze letnim: 01-07.03.2016; 08-14.03.2016; 15-21.03.2016; 22.03.-04.04.2016,
w tym przerwa świąteczna od 24 do 30.03.2016; 05-11.04.2016; 12-18.04.2016;
19-25.04.2016; 26.04-09.05.2016, w tym przerwa majowa od 30.04. do 06.05.2016;
10-16.05.2016; 17-23.05.2016; 24-30.05.2016; 31.05-06.06.2016; 07-13.06.2016;
14-20.06.2016; 21-27.06.2016.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2016 r.
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