
  załącznik nr 2 do zarządzenia nr 44/2018 

Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Stawki za godziny i godziny ponadwymiarowe zajęć na niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia oraz za godziny zajęć na studiach podyplomowych, 

kursach dokształcających, szkoleniach, studiach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.  

Stawki za godziny zajęć do umów zleceń za zgodą Rektora 

 

Stanowisko oraz posiadany tytuł 

 

 

stawki dla umów 

zleceń za zgodą 

Rektora, 

(w zł) 

 

stawki na 

 studiach 

podyplomowych, 

kursach 

dokształcających, 

szkoleniach 

(w zł) 

 stawki na 

niestacjonarnych 

studiach III stopnia          

oraz na studiach 

finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych* 

(w zł)  

 

Stawki na studiach 

podyplomowych 

MBA* 

(w zł)   

Profesor zwyczajny 
 

    98 - 194 

 

     98 - 220 

 

      98 - 280 

 

      98 - 340 

   Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki  

Profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki 

 

    91 - 194 

 

     91 - 220 

 

      91 - 280 

 

      91 - 340 

    Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień 

   doktora habilitowanego sztuki  lub doktora sztuki, 

Profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień 

doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki  

 

 

    83 - 166 

 

 

     83 - 200 

 

 

      83 - 240 

 

 

      83 - 300 

   Docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora  

   habilitowanego sztuki  

specjalista praktyk  

 

    78 -166 

 

  78 - 200 

 

78 - 240 

 

     78 - 300 

   Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki,   

Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki,  
specjalista praktyk  

 

   69 - 138 

 

  69 - 160 

 

69 - 180 

 

     69 - 240 

   Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego albo stopnia  w zakresie sztuki, 

specjalista praktyk  

 

   55 - 118 

 

  55 - 140 

 

55 - 140 

 

     55 - 180 

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor, specjalista praktyk  
 

   45 - 96 

 

    45 - 140 

 

     45 - 140 
 

 

     45 - 180 
 

 
*    W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą prorektora ds. finansów i rozwoju, stawki za zajęcia na  studiach  finansowanych ze źródeł zewnętrznych mogą ulec  

zwiększeniu, zgodnie z założeniami projektu. 

 


