
Regulamin przyznawania jednorazowego wynagrodzenia

dla pracowników Wydziału Filozofii KUL za przygotowanie skryptów dydaktycznych

wypłacanego z tytułu podejmowania działań projakościowych

 

§ 1
POSTANOWNIENIA OGÓLNE

1. Jednorazowe wynagrodzenie jest przyznawane nauczycielom akademickim zatrudnionym na
Wydziale  Filozofii  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II  i  wpisuje  się
w działania bezpośrednio związane z podwyższeniem jakości kształcenia.  Celem przyznania
jednorazowego  wynagrodzenia  jest  nagrodzenie  autorów  skryptów  do  przedmiotów
ogólnouniwersyteckich określonych  w  § 12 ust. 1  Uchwały Senatu KUL z dnia 31 stycznia

2013 r. w sprawie określenia wytycznych programowych, tj. autorów skryptów z zakresu etyki,
logiki oraz historii filozofii przeznaczonych do powszechnego użytku poprzez udostępnienie na
stornie internetowej Wydziału Filozofii. 

2. Wynagrodzenie  przyznaje  dziekan  w okresie  obowiązywania  niniejszego  regulaminu,  tj.  do
czasu  zakończenia  przyznawania  Wydziałowi  Filozofii  dotacji  projakościowej  bądź
wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

3. Wynagrodzenie wypłacane jest z dotacji projakościowej Wydziału Filozofii. Wysokość wypłaty
wynosi 1700,00 zł brutto.

§ 2
ZASADY ZGŁASZANIA WNIOSKÓW

1. Zgłoszenia wniosku o wypłatę jednorazowego wynagrodzenia dokonuje nauczyciel akademicki
na wniosku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Skrypt, który ma być podstawą wypłaty  jednorazowego wynagrodzenia, winien odpowiadać
efektom  kształcenia  właściwym  przedmiotom  o  których  mowa  w  § 1  ust. 1  niniejszego
regulaminu, określonym Uchwałami Senatu KUL z dnia 12 kwietnia 2012 r.

3. Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Filozofii wraz z elektroniczną wersją skryptu,
która ma być podstawą jednorazowego wynagrodzenia.

4. Wnioski będą rozpatrywane w okresie 14 dni od daty złożenia. 

§ 3 
PROCEDURA OCENY PRAC

1. Skrypt, który ma być podstawą wypłaty  jednorazowego wynagrodzenia, oceniany jest  przez
dziekana  bądź  powołanego  przez  niego  pracownika  Wydziału  w  aspekcie  materialnym
i formalnym. 

2. Informacja na temat oceny pracy zamieszczana jest na wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. Informacja  o  uzyskaniu  jednorazowego  wynagrodzenia  przekazywana  jest  wnioskodawcy
w sposób przyjęty na Wydziale.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wypłata środków na konto pracownika dokonana zostanie w możliwie najkrótszym czasie od
podjęcia  decyzji  przez  dziekana.  W  uzasadnionych  przypadkach  wypłata  może  nastąpić
w transzach. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.



Załącznik nr 1

do regulaminu przyznawania jednorazowego wynagrodzenia dla

pracowników Wydziału Filozofii KUL za przygotowanie skryptów

dydaktycznych wypłacanego z tytułu podejmowania działań

projakościowych

Formularz zgłoszeniowy

Informacje o autorze skryptu:

1. Imię i nazwisko:

.......................................................................................................................................................

2. Jednostka:

.......................................................................................................................................................

Informacja na temat skryptu, który ma być podstawą wypłaty jednorazowego 

wynagrodzenia:   

3. Przedmiot:

.......................................................................................................................................................

4. Objętość:

......................................................................................................................................................

5. Adres strony internetowej, na której zamieszczono skrypt:

......................................................................................................................................................

Dodatkowe informacje:

.......................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...........

…………………………….

podpis wnioskodawcy

Adnotacja dziekana

Ocena skryptu:

Po zapoznaniu się z przedstawionym mi skryptem przyznaję / nie przyznaję [należy wpisać 

imię i nazwisko wnioskodawcy] dofinansowanie w wysokości 1700,00 zł brutto.

…………………………….

podpis dziekana


