Regulamin
Regulamin przyznawania stawki preferencyjnej dla wykładowców wyróżnionych
za prowadzenie zajęć w poprzednim roku akademickim
§ 1.
1. Regulamin przyznawania stawki preferencyjnej dla wykładowców wyróżnionych
za prowadzenie zajęć w poprzednim roku akademickim, zwany dalej Regulaminem,
określa ogólne zasady wyłaniania wyróżnionych wykładowców, przyznawania stawki
preferencyjnej i możliwości jej wykorzystania przez Wykładowców Uniwersytetu
Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.
§ 2.
1. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które uzyskały najwyższe wyniki w ankietach
ewaluacyjnych za poprzedni rok akademicki.
2. Lista wyróżnionych wykładowców uzyskujących najwyższe wyniki jest ustalana na
podstawie średniej oceny zajęć (średnia wykładowcy i średnia kursu) wszystkich
kursów, których ankiety spełniły kryterium wypełnialności.
3. Kryterium wypełnialności ustalane jest co roku, na podstawie średniej wypełnialności
na wszystkich kursach w ramach całego roku akademickiego, którego wyróżnienie to
dotyczy.
4. Kursy, które nie uzyskały określonego progu wypełnialności nie są brane pod uwagę
przy ustaleniu ogólnej średniej danego wykładowcy za poprzedni rok akademicki.
5. Informacja dotycząca wyróżnionych osób jest przekazywana w trakcie Inauguracji
Roku Akademickiego Uniwersytetu Otwartego UW.
§ 3.
1. Stawka preferencyjna oznacza dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30 zł brutto za
godzinę zegarową.
2. Dodatkowe wynagrodzenie doliczane jest do kwoty wynagrodzenia podstawowego,
uzależnionego od tytułu lub stopnia naukowego.
3. Stawka preferencyjna może być przyznana osobie, która w ostatnim roku akademickim
prowadziła zajęcia dla minimum 1 grupy kursowej.
§ 4.
1. Wyróżniony Wykładowca ma prawo wybrać kurs, który zostanie rozliczony umową ze
stawką preferencyjną. Kurs ten musi odbyć się w II lub III trymestrze bieżącego roku
akademickiego.
2. Wyróżniony Wykładowca może wybrać tylko jeden kurs.
3. Minimalna liczba godzin wybranego kursu rozliczanego ze stawką preferencyjną może
wynosić 30 godzin dydaktycznych (22,5 godziny zegarowej).
4. Maksymalna liczba godzin wybranego kursu rozliczanego ze stawką preferencyjną
może wynosić 40 godzin dydaktycznych (30 godzin zegarowych).

5. Decyzja o przyznaniu stawki preferencyjnej nastąpi po uruchomieniu
i skompletowaniu wpłat za kurs wyróżnionego za poprzedni rok akademicki
wykładowcy.
6. W przypadku, gdy żaden z kursów wyróżnionego wykładowcy nie zostanie
uruchomiony, możliwość wykorzystania stawki preferencyjnej nie przechodzi na
kolejny rok akademicki.
§ 5.
1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady UOUW.
§ 6.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

