
M O N I T O R

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 503

ZARZĄDZENIE ROP-0101-98/17

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie określenia procedury zatrudniania nauczycieli akademickich z zagranicy

na podstawie umów cywilnoprawnych

Na podstawie § 29 ust. 3 pkt 2 i 12 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

§ 1

Osoby niebędące obywatelami polskimi posiadające tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki

lub zatrudnione na stanowisku profesora w innej uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym

Polskiej  Akademii  Nauk,  zagranicznej  uczelni  lub  zagranicznej  instytucji  naukowej,  mogą  być

zatrudniane w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na podstawie umowy cywilnoprawnej

celem realizacji obowiązków o charakterze naukowo-dydaktycznym albo dydaktycznym.

§ 2

1. Zatrudnienie  osoby,  o  której  mowa w § 1,  na podstawie  umowy cywilnoprawnej,  następuje dla

prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładu fakultatywnego przewidzianego w programie

studiów  na  danym  kierunku  i  poziomie  kształcenia  lub  w  ramach  innej  formy  kształcenia

prowadzonej przez Uniwersytet, jednak w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin dydaktycznych.

2. Dział Współpracy z Zagranicą wspomaga proces wyszukiwania wykonawców zajęć dydaktycznych

i kompletowania dokumentacji koniecznej do ich zatrudnienia, na podstawie informacji o tematyce

wnioskowanych  zajęć,  posiłkując  się  zawartymi  umowami  i  porozumieniami  o  współpracy

z jednostkami zagranicznymi.

3. Wnioski o zatrudnienie osoby, o której mowa w § 1 mogą składać dziekani lub kierownicy innych

jednostek  organizacyjnych  zatrudniających  nauczycieli  akademickich.  Wniosek  o  zatrudnienie

składa się do Rektora za pośrednictwem Działu Spraw Pracowniczych.

4. Wynagrodzenie osoby, o której mowa w § 1 może wynosić maksymalnie 500,00 zł brutto za godzinę

zajęć dydaktycznych i jest finansowane ze środków zabezpieczonych przez Uniwersytet na umowy

cywilnoprawne.
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5. Uniwersytet,  na  wniosek  zatrudnionego,  może  zapewnić  zakwaterowanie  i  wyżywienie.  Koszt

zakwaterowania  i  wyżywienia  pokrywa  osoba  zatrudniona.  Obsługę  pobytu  koordynuje  Dział

Współpracy z Zagranicą.

6. Decyzję  o  zatrudnieniu  podejmuje  Rektor  KUL,  zgodnie  z  właściwymi  przepisami  prawa

powszechnie obowiązującego i przepisami wewnętrznymi KUL.

§ 3

Traci  moc  zarządzenie  Rektora  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II  z  dnia  28

października  2015  r.  w  sprawie  zasad  zatrudniania  osób  niebędących  obywatelami  polskimi

zatrudnionych na stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie krajowym lub zagranicznym dla

realizacji obowiązków o charakterze naukowo-dydaktycznym albo dydaktycznym w KUL (ROP-0101-

119/15).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
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