
Zarządzenie Nr 1/2017
Dziekana Wydziału InĘnierii Środowiska i Geodezji

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 16 stvcznia 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia procedury przygotowania. realizacji i rozliczania zatrudnienia na
podstawie umowy cywilnoprawnej profesora wiąytująceeo na Wydziale Inżvnierii

tu Rolni ia w Krakowie

Na podstawie:

- art. 114 ust. 3 ustawy z dniaf7 |ipcaf005 t. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.20|6
poz.1842)

- S 27 ust. I i 3 Statutu Uczelni z dnia29 czerwca201,5 r.

- Znządzenia Rektora nr 5312016 z dnia 23 wtześnia 2016 roku w sprawie ochrony danych
osobowych.

- Zarządzenia Rektora rc 35l20I5 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie prowadzenia w
Uczelni centralnego rejestru zaptoszeńkierowanych do osób i instytucji zagranicznych.

- Zarządzenia Rektora rc 59l20l5 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad zatrudniania
profesora wizytującego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na
podstawie umowy cywilnoprawnej.

- Uchwały Rady WydziałuLrr;lynierii Środowiska i Geodezji nr 157120|6 z dnia 14 grudnia
2016 r. dotyczącej opinii Rady Wydziału w sprawie procedury przygotowania, rea|izacji i
roz|iczania zatrudnienia profesora wizytuj ącego.

zarzqdza się, co następuje:

s1
Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji @IŚiG) Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie wprowadza się procedurę przygotowania, rca|izacji i
roz|iczania zatrudnienia profesora wizytującego na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Treść procedury:

1. Profesoręm wizytującym zatrudnianym na podstawie umowy cywilnoprawnej może byó
osoba posiadająca t5rtuł profesora lub osoba zatrudniona na stanowisku profesora w innej
uczelni, insĘrtucie badawcrym lub ins$rtucie naukowym Polskiej Akademii Nauk' ucze|ni
zagranicznej lub zagranicznej instytucji naukowej albo osoba posiadająca stopień naukowy
doktora orazznaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej.



2, Zatrudnienie profesora wizya$ącego inicjuje kierownik jednostki organizacyjnej (kierownik
katedry lub dyrektor insĘrtutu) pismem skierowanym do Dziekana.

3. Dziekan Wznacza opiekuna profesora wirytującego.

4, Kandydat na profesora wizytującego składa w sekretariacie jednostki organizacyjnej, w
której będzie realizował zajęcia dydaktyczne lub w Dziekanacie Wydziału dokumenty
potwierdzające spełnienie wymogów podanych w punkcie |. oraz streszczenie programu
dydaktycznego planowanego do rea|izacji, sporządzone w języku polskim.

5. W przypadku wprowadzenia nowego przedmiotu (dedykowanego profesorowi
wi4rtującemu) kierownik jednostki organizacyjnej (dalej: KJo), w której ma byó
zatrudniony profesor wizytujący, winien zgłosió to do komisji dydaktycznej właściwego
kierunku studiów i skierowaó pismo do Samorządu Studentów w sprawie zgody na
wprowadzenie takiego przedmiotu. Program przedmiotu opracowuje opiekun w
porozumieniu z profesorem wizytuj ącym. Program przedmiotu zatwierd za Rada Wydziału.

6. Wniosek do Rektora o zatrudnienie profesora wirynjącego składa Dziekan lub KJo, w
której profesor wizytujący będzie rea|izował zajęcia' Wypełnienie wniosku dokonuje się
korzystając z formtl|arza umieszczonego na stronie Komisji ds. Projektów i Wspotpracy
M iędzynarodowej wIŚ iG.

7. Przed wypełnieniem wniosku KJo w porozumieniu z Dziekanem i profesorem wizytującym
uzgadnia szczegoĘ doĘczące kosŹów pobyu profesora wizytującego w Uczelni.

8. KoszĘ zakwaterowania profesora wizytującego można ustalaó w porozumieniu z
Prorektorem ds. ĘdakĘcznych i Studenckich z$aszając wniosek o ustalenie ryczaku na
zakwaterowanie osoby zapraszanej w Domach Akademickich Uczelni.

9. Wniosek o zatrudnienie profesora wizynjącego zatwierdza Rektor po uzyskaniu opinii
Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich.

l0. Termin ztożenia wniosku o zatrudnienie profesora wizytującego na podstawie umowy
cywilnoprawnej na|eĘ złoĘó do Rektora nie pózniej niż:
a) do 15 września _jeśli zajęcia dydaĘczne mają byó realizowane w semestrze zimowym,

b) do 15 lutego _ jeśli zajęciadydaktyczne mają być realizowane w semestrze letnim.

11. Umowa cywilno-prawna o zatrudnienie profesora zawierana jest co najmniej na trzy
miesiące i powinna byó zawarta do:
a) końca września-jeśli zajęcia dydaĘczne mają byó realizowane w semestrze zimowym,

b) końca lutego _ jeśli zajęcia dydaktyczre mają byó realizowane w semestrze letnim.

I2' Na podstawie umowy cywilnoprawnej profesor wizynfiący zobowiązany jest do
poprowadzenia wykładów lub innych zajęć dydaktycnych dla sfudentów lub doktorantów
Uczelni, w wymiarze co najmniej 60 godzin w roku akademickim.

13. Szczegółowy zakres crynności wykonywanych przez profesora wizytującego na rzecz
Uczelni określany jest każdorazowo w umowie cywilnoprawnej.

|4. Informacja o zatrudnieniu profesora wizytującego powinna byó przesłana pisemnie lub
pocztą elektroniczną do Dziatu Nauczania - Biura Wymiany Międzynarodowej po
zatvtierdzeniu wniosku przez Rektora. Informacja przekazana do Działu Nauczania
przesyłana jest przez KJo, w której profesor wirytujący będzie rea|izował zajęcia i powinna
zaw ier ać następuj ące dane :
a) imię i nanvisko,
b) obywatelstwo,
c) miejsce stałego zatrudnienia (nie doĘczy profesora wirytującego będącego na

emeryturze),
jednostka organizacyjna lIR' w któĘ profesor wizytujący prowadzi zajęcia dydaktyczne,
czas zatrudnienia w UR,
formę rea|izacji zajęó, dydaktycmych, ich wymiar i tematykę.
imię i nazwisko opiekuna.

d)
e)
0
s)



15 .

16.

17.

Wynagrodzenie w ramach umowy cywilno-prawnej za nea|ijzowane z.ajęcia dydaktyczne
ustala i wypłaca ze środków jednostki Dziekan lub KJo, w któĘ profesor wi4ytujący będzie
realizował zajęcia dydaĘczne.
W terminie do 14 dni od zakofrczenia zajęó dydaktyczrrych profesor wizyn:jący składa do
Prorektora ds. Ędaktycznych i Studenckich za pośrednictwem Dziekana lub kierownika
jednostki organizacyjnej, w któ.ej profesor wizytujący będzie rea|iznwał. zajęcia
dydaktyczre laótkie sprawozdanie z zajęó ze studentami (zawierające wymiar godzinowy i
uealizowane beści programowe).
Wypłata wynagrodzenia z tytufu l|molvy cywilnoprawnej następuje po zatwierdzeniu ptzez
Prorektora ds. ĘdakĘcmych i Studenckich sprawozdanią o którym mowa w puŃcie 16,
na podstawie przedłożonego rachunku. w szczególnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się częściowe roz|iczpnie zajęć objętych umową i wypłatę wynagrodzenia za
częśó nea|izow any ch zajęó.
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Zarządzerue wchodzi w Ęcie z dniem podpisania

Prof. dr hab. inz. ysztof Gawroński


