
                                                                                                                                          

   

                                                

 

Zarządzenie Nr R–75/2012 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 
 

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania profesorów 

z zagranicy – cudzoziemców, celem przeprowadzenia zajęć  
dla studentów Politechniki Lubelskiej 

 
 
 

Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału 
dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych  
(Dz. U. Nr 37, poz. 202) z a r z ą d z a m, co następuje: 

 
§ 1. 

 

Wprowadzam Regulamin przyjmowania profesorów z zagranicy – 
cudzoziemców, celem przeprowadzenia zajęć dla studentów Politechniki 
Lubelskiej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 2. 

 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam 
Prorektorowi ds. Nauki. 

 
§ 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

     
 
              R e k t o r  

 
 

 Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 

                                                                                          
 



Załącznik 
                                                                                          do Zarządzenia Nr R-75/2012 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 17 grudnia 2012 r.   

 
 

REGULAMIN 
przyjmowania profesorów z zagranicy - cudzoziemców, 

celem przeprowadzenia zajęć dla studentów Politechniki Lubelskiej 
 

I. Zasady ogólne 
 
1. Niniejszy Regulamin nie dotyczy profesorów wizytujących oraz 

uczestniczących w programach Tempus, Sokrates, Erasmus itp. 
2. Wydziały Politechniki Lubelskiej mają prawo zapraszać profesorów  

z zagranicy – cudzoziemców, celem przeprowadzenia zajęć dla studentów 
Uczelni i studentów przebywających w Politechnice Lubelskiej w ramach 
wymiany międzynarodowej.  

3. Prowadzący zajęcia profesor z zagranicy powinien wykazać się dorobkiem 
naukowym lub doświadczeniem praktycznym.  

4. Zajęcia planowane dla profesora cudzoziemca mogą odbywać się  
w standardowym wymiarze tygodniowym przez cały semestr (pobyt 
profesora cudzoziemca trwający ponad 3 miesiące) lub w systemie 
modułowym, w okresie krótszym niż 3 miesiące.  

 
 

II. Organizacja pobytu profesora – cudzoziemca 
 
1. Z inicjatywą zaproszenia na wykłady/zajęcia może wystąpić każdy 

nauczyciel akademicki Politechniki Lubelskiej lub może odpowiedzieć na 
inicjatywę uczelni partnerskiej/partnera z uczelni, z którą współpracuje.  

2. Wnioski o zaproszenie profesora z zagranicy, zawierające curriculum vitae 
kandydata oraz zakres planowanych zajęć, należy składać do dziekana 
danego wydziału.  

3. Dziekan podejmuje decyzję o przyjęciu profesora cudzoziemca,  
po zasięgnięciu opinii rady wydziału oraz upoważnia prodziekana  
ds. studenckich do zorganizowania zajęć i wprowadzenia ich do planu na 
kolejny semestr.  

4. Informacje o profesorze cudzoziemcu oraz plan zajęć są zgłaszane do 
Działu Nauczania i Toku Studiów oraz do Biura Współpracy z Zagranicą  
i Badań Naukowych. Dział Nauczania i Toku Studiów zapewnia 
aktualizację informacji dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Biuro Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych prowadzi ewidencję 
przyjazdów cudzoziemców do Politechniki Lubelskiej.  



5. Dziekan zawiera z profesorem cudzoziemcem umowę cywilnoprawną na 
przeprowadzenie w semestrze minimum 60 godzin zajęć ze studentami 
Politechniki Lubelskiej. Koszty ponosi wydział. 

6. Kwota wynagrodzenia profesora cudzoziemca w ramach umowy, o której 
mowa w ust. 5, stanowi iloczyn ilości godzin przeprowadzonych zajęć  
ze studentami i stawki za godziny dydaktyczne aktualnie obowiązującej  
w Politechnice Lubelskiej. W uzasadnionych przypadkach kwota ta może 
ulec podwyższeniu. 

7. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i podróży profesora cudzoziemca 
mogą być poniesione przez wydział. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
dziekan. 

8. Profesora cudzoziemca prowadzącego zajęcia dla studentów Politechniki 
Lubelskiej można potraktować jak gościa zagranicznego, zgodnie  
z regulacjami obowiązującymi w Politechnice Lubelskiej (przez 1 tydzień 
na początku pobytu i 1 tydzień na zakończenie pobytu). Decyzję w tej 
sprawie podejmuje dziekan.  

9. Dopuszcza się przyjęcie profesora cudzoziemca także za pośrednictwem 
innego podmiotu, np. fundacji, z którym umowę zawiera dziekan, celem 
przeprowadzenia zajęć ze studentami Politechniki Lubelskiej. Do umowy 
stosuje się odpowiednio regulacje zawarte w ust. 6-8. 

10. W ciągu 14 dni od zakończenia zajęć prodziekan ds. studenckich składa do 
Działu Nauczania i Toku Studiów oraz Biura Współpracy z Zagranicą  
i Badań Naukowych sprawozdanie z zajęć przeprowadzonych przez 
profesora cudzoziemca. Sprawozdanie powinno zawierać informacje  
o rodzaju przeprowadzonych zajęć ze studentami, wymiarze czasowym, 
ilości uczestników, głównych treściach programowych oraz opinii 
słuchaczy. zapłacić trzeba na początku pobytu – aby miał pieniądze  -tyle, 
że z powodów formalno-prawnych u nas chyba trzeba taką formę 
zachować. Ale do umowy o dzieło jest protokół zdawczo-odbiorczy! 

 
 
 


