Zarządzenie wewnętrzne Nr R – 0161/21/2017
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zatrudniania profesorów z zagranicy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
2016. 1842 t. j. z późn. zm.), mając na uwadze zapisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu
państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych zarządza się, co następuje:
§1
1. Niniejsze zarządzenie dotyczy osób niebędących obywatelami polskimi, niepozostających w
stosunku pracy z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie (dalej Uczelnia), które
prowadzą zajęcia dydaktyczne, zwanych dalej "profesorami z zagranicy", w szczególności w
zakresie spełnienia wymogów formalnych, w tym niezbędnych dokumentów oraz
minimalnego okresu prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni.
2. Osoby zatrudnione w Uczelni na stanowisku profesora wizytującego nie są objęte zapisami
niniejszego zarządzenia.
§2
1. Za profesora z zagranicy na potrzeby podziału dotacji podstawowej uznaje się osobę, która
spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650), a zatem nie posiada obywatelstwa polskiego;
2) posiada tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub jest zatrudniona na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub instytucie naukowym
Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej;
3) jest zatrudniona w Akademii wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy
zlecenia;
4) prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami lub doktorantami w danym roku
akademickim w wymiarze co najmniej 60 godzin zajęć na zasadach określonych w § 3
niniejszego zarządzenia.
2. Celem potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 profesor z zagranicy
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o nieposiadaniu obywatelstwa polskiego.
3. Celem potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 profesor z zagranicy
zobowiązany jest złożyć kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem
potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki, lub
dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na stanowisku profesora w innej uczelni lub
instytucie badawczym, lub instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej.
4. Warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej przez rektora z profesorem z zagranicy, o której
mowa w ust. 1 pkt 3 jest podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia profesora z zagranicy przez
radę wydziału.
5. Dziekan wydziału składa wniosek w sprawie zatrudnienia profesora z zagranicy do rektora.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) uchwałę rady wydziału w sprawie zatrudnienia profesora z zagranicy,
2) skany dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3,
3) dokument, o którym mowa w ust. 7.
6. Po uzyskaniu zgody rektora na zatrudnienie profesora z zagranicy dziekan wydziału składa do
Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą „Wniosek o przyjęcie cudzoziemca”. Wniosek należy
złożyć nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu profesora z
zagranicy, a w przypadku konieczności wystosowania zaproszenia niezbędnego do ubiegania
się przez profesora z zagranicy o wizę – najpóźniej 30 dni przed planowanym przyjazdem na
Uczelnię.
7. Celem potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 dziekan wydziału
zobowiązany jest złożyć w Dziale Dydaktyki obciążenie dydaktyczne dla profesora z
zagranicy za dany rok akademicki wygenerowane z systemu USOS.

8. W ramach zajęć dydaktycznych odbywanych na Uczelni przez profesora z zagranicy
obowiązują zasady organizacji, realizacji i weryfikacji efektów kształcenia zgodnie z
obowiązującym programem kształcenia i właściwymi aktami prawnymi. Prowadzone
przedmioty oceniane są poprzez USOSweb przez studentów i doktorantów w ramach badań
ankietowych oceny zajęć dydaktycznych.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 profesor z zagranicy jest zobowiązany przesłać
w formie skanu na właściwy wydział przed podjęciem uchwały rady wydziału w sprawie jego
zatrudnienia, a oryginały przesłanych dokumentów należy przedłożyć na właściwym wydziale
po przyjeździe na Uczelnię. Dokumenty należy przechowywać na wydziale przyjmującym
profesora z zagranicy.
10. Dokument, o którym mowa w ust. 7 należy sporządzić przed posiedzeniem rady wydziału, na
którym zostanie podjęta uchwała w sprawie zatrudnienia profesora z zagranicy.
11. Umowę cywilnoprawną zawieraną z profesorem z zagranicy sporządza się na wydziale
przyjmującym profesora z zagranicy, a po podpisaniu przez strony umowy przekazuje do
Działu Płac w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w celu dokonania
zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
12. Dziekan wydziału składa do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą „Informację o pobycie
gościa zagranicznego” w terminie 14 dni od daty zakończenia pobytu profesora z zagranicy.
§3
1. Za profesora z zagranicy uznaje się osobę spełniającą wszystkie warunki, o których mowa w §
2, przy czym co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych musi być zrealizowanych (na
studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia) zgodnie z reprezentowaną
dziedziną naukową w ramach obowiązującego programu studiów.
2. Przy ustalaniu liczby godzin dla profesora z zagranicy nie stosuje się przeliczników zajęć
dydaktycznych.
3. Okres prowadzenia zajęć na potrzeby informacji przekazywanej do MNiSW definiuje się jako
okres faktycznej realizacji dydaktyki w uczelni.
4. Przyjmuje się zasadę, że minimalny okres prowadzenia zajęć przez profesora z zagranicy to 10
dni lub minimalny okres pobytu to 14 dni.
5. Umowa cywilnoprawna, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 zawierana jest na faktyczny okres
prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaś wysokość wynagrodzenia profesora z zagranicy w
ramach takiej umowy jest określana przez Rektora w kwocie nie większej niż 15.000,00 zł.
brutto.
6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana wydziału, rektor może podwyższyć
wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 5.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 5 zostanie wypłacone po zrealizowaniu zajęć
dydaktycznych w kasie Uczelni lub przekazane na wskazany przez profesora z zagranicy
rachunek bankowy na podstawie wystawionego rachunku do umowy zlecenia. Do
wystawionego rachunku należy dołączyć wygenerowane z systemu USOS sprawozdanie, na
którym potwierdza się wykonanie zajęć dydaktycznych przez profesora z zagranicy, dyrektora
instytutu i dziekana wydziału.
§4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zasady określone w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie w przypadku wszystkich
profesorów z zagranicy, którzy będą prowadzić zajęcia od semestru letniego roku
akademickiego 2016/2017.
§5
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/117/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 listopada 2016 r. w
sprawie zatrudniania profesorów z zagranicy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
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