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Temat: Fw[2]: RE: pytanie
Nadawca: "Bozena Moczulska" <b.moczulska@pb.edu.pl>
Data: 22.10.2018 21:55
Adresat: slimar@agh.edu.pl

Szanowna Pani Kwestor,
dziękujemy za zainteresowanie reformą szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. W odpowiedzi na Pani zapytanie
informujemy, że:
stawki są zastrzeżone dla postępowań awansowych prowadzonych wyłącznie według nowych zasad na podstawie
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wysokość wynagrodzeń promotora i recenzenta w postępowaniach
awansowych prowadzonych na podstawie obecnie obowiązujących przepisów została określona w
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i
warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz ze recenzje i opinie w przewodzie doktorskim,
postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora. W konsekwencji brak jest podstaw
prawnych do stosowania w odniesieniu do powyższych postępowań nowych stawek określonych w art. 184 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Skąd to wynika?
W tym kontekście pragniemy zwrócić uwagę na całkowicie odmienne nazewnictwo dotychczasowych (przewód
doktorski, postępowanie habilitacyjne, postępowanie o nadanie tytułu profesora) i nowych postępowań awansowych
(postępowanie w sprawie nadania odpowiednio: stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora).

Natomiast w związku z faktem, iż przywołane rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. odnosi się w § 1
ust. 1 do "minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o
wynagradzaniu nauczycieli akademickich", podstawę dla wynagrodzeń wskazanych procentowo w przedmiotowym
akcie normatywnym stanowić będzie już kwota określona w rozporządzeniu Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki w
sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, tj.
6410,00 zł.

Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków
wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz ze recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz
postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r., poz. 48)
art. 184 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Z wyrazami szacunku

ul. Hoża 20

Zespół ds. Informacji

ʹ͵ǤͳͲǤʹͲͳͺͳͳǣͳͺ

