
Uchwała 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 20 listopada 2003 r. 
 
 

w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów 
Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz 
szczególnych ich uprawnień. 
 
 
  
 Senat Politechniki Lubelskiej działając zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 12 
września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) z późniejszymi 
zmianami, u c h w a l a  co następuje: 
 

     § 1. 
 

      Ustala się warunki i tryb kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki 
Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych ich 
uprawnień, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

     § 2. 
 

 Zobowiązuje się prorektorów: ds. ogólnych, kształcenia oraz dziekanów i 
kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych uczelni do stosowania 
wprowadzonych niniejszą uchwałą warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i 
studentów i zapoznania z ich treścią podległych pracowników. 
 

§ 3. 
 

          Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się prorektorowi ds. nauki. 
 

§ 4. 
 

          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

       Przewodniczący 
        Senatu Politechniki Lubelskiej 
 
 
                        R e k t o r 
      dr hab. inż.  Józef  Kuczmaszewski, prof. PL 

 



 2

 
Zał. Nr 1 do Uchwały 

Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 20 listopada 2003 r. 

 
 
 

Warunki i tryb kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej 
w celach naukowych, dydaktycznych 

i szkoleniowych oraz szczególnych ich uprawnień 
 

 
 
 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 

1.  Pracownik może być kierowany za granicę w celu: 

a) prowadzenia badań naukowych, 

b) podejmowania działalności dydaktycznej, 

c)  szkoleniowym na: 

-  studia wyższe, 
-  studia doktoranckie, 
-  studia podyplomowe, 
-  staże habilitacyjne, 
-  staże naukowe i misje profesorskie, 
-  kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, 
- praktyki zawodowe, 

d) udziału w kongresie, konferencji lub seminarium naukowym, 

e) organizacyjnym (podpisanie porozumienia, umowy, uzgodnień itp.). 

     2. Warunkiem ubiegania się przez pracownika o wyjazd za granicę jest: 

1)  zgłoszenie wniosku o wyjazd krótkoterminowy (do 30 dni) lub długoterminowy 
(powyżej 30 dni) w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie i realizację, 

 
2)  właściwy dobór ośrodka zagranicznego, umożliwiający wykorzystanie wiedzy 

zdobytej za granicą w pracy naukowej i dydaktycznej w kraju, 
 
3)  potwierdzenie gotowości przyjęcia pracownika przez ośrodek zagraniczny, 
 
4) czynny udział w konferencji, kongresie lub seminarium potwierdzony przyjęciem 

referatu lub posteru (w przypadku wyjazdów na konferencję, kongres lub 
seminarium), 

 
5)  uzyskanie na wyjazd zgody dyrektora instytutu / kierownika katedry, (w 

przypadku wyjazdu dyrektora instytutu lub kierownika katedry, finansowanego z 
programu międzynarodowego lub programów badawczych, w których wyjazd był 
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przewidziany – akceptacja prorektora ds. nauki z powiadomieniem dziekana, zaś 
w pozostałych przypadkach – akceptacja dziekana wydziału),  

 
6) znajomość języka obcego, gwarantująca realizację programu pobytu, 

7) rozliczenie się w terminie z przyznanych środków dewizowych na poprzedni 
wyjazd oraz złożenie sprawozdania z pobytu w zagranicznym ośrodku 
naukowym, 

 
8) zapewnienie realizacji planowanych zajęć dydaktycznych przez instytut/katedrę 

lub inną jednostkę organizacyjną. 
 

    §  2. 

1. Pracownikowi  skierowanemu  za  granicę  w  celu  podanym  w   § 1 przysługuje: 
a) urlop szkoleniowy, o ile pobyt za granicą nie przekracza 1 miesiąca, płatny 

według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop 
wypoczynkowy,  

b) urlop bezpłatny lub urlop szkoleniowy w przypadku pobytu powyżej 1 
miesiąca. 

 
2. Urlopu na wyjazd udziela prorektor ds. nauki po zaopiniowaniu wniosku o wyjazd 

długoterminowy przez radę wydziału oraz zapewnieniu przez bezpośredniego 
przełożonego prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego i badawczego na 
czas nieobecności wyjeżdżającego pracownika. 

 
§ 3. 

 
1. Po powrocie z zagranicy, pracownik zobowiązany jest do: 

a) rozliczenia finansowego z przyznanych dewiz na wyjazd w  terminie 14 dni 
od zakończenia podróży, 

b) złożenia pisemnego sprawozdania merytorycznego w terminie do 14 dni od 
zakończenia podróży, 

c) przedstawienia sprawozdania z pobytu za granicą na  zebraniu  naukowym  
w  instytucie lub katedrze. 

 
2. Rada wydziału zobowiązana jest do dokonywania corocznej analizy efektywności 

współpracy z zagranicą pracowników wydziału (publikacje, ich ranga, udział w 
programach międzynarodowych, wpływy ze współpracy itp.). 

 
§ 4. 

 
        Finansowanie wyjazdów powinno odbywać się z: 
a)  badań własnych, 
b)  działalności statutowej, 
c)  grantów KBN – zgodnie z projektem, 
d)  programów międzynarodowych zgodnie z budżetem programu, 
e)  fundacji – zgodnie z zasadami fundacji, 
f)  narzutów z prac badawczych i studiów podyplomowych. 

      g)  funduszu dydaktycznego – wyłącznie wyjazdy dotyczące dydaktyki,      po 
zaopiniowaniu przez prorektora ds. kształcenia. 
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  WYJAZDY W CELU REALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH 
 

   § 5. 
 

W celu realizacji badań naukowych mogą być skierowane osoby prowadzące 
badania w ramach programów badawczych w kraju i zagranicą. 

 
 

 
KONFERENCJE ZAGRANICZNE 

 
         § 6.  

 
1. Wyjazd pracownika na konferencję naukową, kongres, sympozjum i seminarium 

powinien być związany z prezentacją referatu lub posteru. Referat naukowy 
przeznaczony do  wygłoszenia powinien być wcześniej przedyskutowany i 
zaakceptowany na zebraniu instytutu/katedry. Dyrektor instytutu / kierownik 
katedry jest odpowiedzialny za odpowiedni poziom oraz analizę związku 
specjalizacji naukowej pracownika  oraz przygotowywanego przez niego referatu z 
tematyką konferencji. 

 
2. Materiały konferencyjne uzyskane w wyniku uczestnictwa w konferencji stanowią 

własność uczelni i winny być przekazane do bibliotek instytutowych/katedralnych 
w celu wykorzystania ich przez zainteresowanych. 

 
  3.  Pierwszeństwo w wyjazdach na konferencje, kongresy, sympozja i seminaria 

należy przyznać pracownikom: 
 

a)  wygłaszającym plenarne referaty naukowe na ważnych konferencjach 
międzynarodowych i zjazdach naukowych, 

b)  wygłaszającym samodzielne referaty i komunikaty, 
c)  biorącym stały udział w cyklicznych konferencjach, 
d)  członkom komitetów naukowych konferencji, 
e)  przewodniczącym międzynarodowym lub zagranicznym towarzystwom 

naukowym, kongresom, seminariom, konferencjom i sympozjom, 
f)  członkom międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych 

organizujących konferencje, 
g)  posiadającym publikacje zgodne z tematyką konferencji. 
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STYPENDIA NAUKOWO-BADAWCZE I SZKOLENIOWE    
DŁUGOTERMINOWE 

 
(powyżej 1 miesiąca) 

 
§ 7. 

 
1.  Stypendia długoterminowe przeznaczone są dla nauczycieli akademickich nie 

będących profesorami i związane są z konkretnymi zadaniami naukowymi. Pobyty 
stypendialne za granicą związane są przede wszystkim z wykonywaniem prac 
doktorskich i habilitacyjnych. 
W pierwszej kolejności należy realizować wyjazdy związane z tematami badawczymi 
prowadzonymi w instytucie/katedrze i priorytetowymi dla uczelni. 
 

2.  Wyjazdy na stypendia naukowo-badawcze i szkoleniowe realizowane są na podstawie 
oferty stypendialnej przesyłanej uczelni w każdym roku przez Biuro Uznawalności 
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz na zaproszenia indywidualne 
przesyłane przez stronę przyjmującą dla stypendysty. 
 

3.  W przypadku oferty Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany 
Międzynarodowej ostateczną decyzję w sprawach wyjazdów na stypendia zagraniczne 
podejmuje prorektor ds. nauki. 

 
4.  Wyjazd pracownika na długoterminowe stypendium za granicę powinien być 

przeanalizowany i zaakceptowany na zebraniu naukowym instytutu /katedry. 
 

      5. Wyjazd pracownika na stypendium długoterminowe powinien być przeanalizowany i 
zaakceptowany przez radę wydziału. 

 
 
 

   STUDIA DOKTORANCKIE I STAŻE HABILITACYJNE 
 
 
§ 8. 
 

W przypadku kierowania pracowników uczelni na studia doktoranckie i staże 
habilitacyjne decyzję podejmuje prorektor ds. nauki w oparciu o wniosek dyrektora 
instytutu/kierownika katedry zaopiniowany przez radę wydziału. 
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WYJAZDY NA KURSY JĘZYKOWE DLA LEKTORÓW 

 
 

§ 9. 
 

     Wyjazdy na kursy językowe odbywają się na takich samych zasadach  
jak  na  stypendia  zagraniczne  z tym tylko, że uzasadniony  wniosek na 
wyjazd  kieruje  kierownik  Studium  Języków  Obcych  bezpośrednio  do  
prorektora ds. nauki w celu zaakceptowania kandydatów. 

 
 

WYJAZDY STUDENTÓW 
 

§ 10. 
 
           Student może być kierowany za granicę w celach szkoleniowych na: 

a) studia wyższe, 
b) kursy językowe, 
c) praktyki zawodowe. 

 
§ 11. 

1. Student może być skierowany za granicę na studia wyższe, praktyki zawodowe lub kursy 
językowe na podstawie umów międzynarodowych lub w ramach  programu wzajemnej 
współpracy pomiędzy ośrodkami zagranicznymi. 

 
2. Formy kształcenia i warunki kwalifikacji na studia zagraniczne w ramach umów 

międzynarodowych określają warunki do tych umów. 
                                         

§ 12. 
1. Kwalifikacja na praktyki zagraniczne odbywa się na zasadach konkursu, przy czym 

kandydaci na praktykę zagraniczną winni wykazać się w szczególności: 
a) dobrymi wynikami w nauce, 
b) nienaganną postawą, 
c) dobrą znajomością określonego języka obcego. 

 
2.  Kwalifikacji na praktykę zagraniczną dokonuje dziekan wydziału.  
 

§ 13. 
W przypadku, gdy okres praktyki za granicą wykracza poza czas odbywania praktyki 

przewidziany programem studiów, studentowi może być udzielony na ten okres urlop 
dziekański. 

 
§ 14. 

         Uczelnia nie pokrywa kosztów ubezpieczenia i innych świadczeń związanych z 
odbywaniem studiów, kursów językowych lub praktyk za granicą. W wyjątkowych 
przypadkach mogą być dofinansowane koszty podróży studentów odbywających studia w 
ramach wymiany międzynarodowej. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE          
 

     § 15. 
 

W sprawach nie uregulowanych wyżej mają zastosowanie: 
- ustawa  o  szkolnictwie  wyższym   (Dziennik Ustaw  Nr 65 poz. 385  z późniejszymi 

zmianami), 
-  przepisy Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 1991 r. w 

sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i 
szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Monitor Polski Nr 34, poz. 252, 
zmiany Monitor Polski Nr 64, poz. 698). 


